Érvényes: 2018. május 17-től

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK A CIB DUÓ ECO MEGTAKARÍTÁSRÓL
Jelen dokumentum a CIB DUÓ ECO Megtakarítási formáról tartalmazza azokat az információkat, amelyek
segítségével Ön összefoglalva megtalálja a termék egyes részeinek jellemzőit is összegyűjtve, hogy az
igényeinek leginkább megfelelő terméket tudja választani.

Lekötött betéti rész
50%

Befektetési eszköz rész
50%

A CIB Duó ECO Megtakarítás lekötött betéti részének jellemzői:
CIB DUÓ ECO Megtakarítás
Leköthető minimum összeg
(a betéti rész esetében)
Leköthető maximum
összeg (a betéti rész
esetében)

Lekötési idő
Éves kamat (EBKM)
Az első kamatperiódusban.

100.000 Forint
5.000.000 Forint
2 hónap
4,00% (EBKM:4,07%)
A Egyéves Magyar Állampapírok lejárat előtti értékesítése esetén elérhető hozam
akár jelentősen elmaradhat a lejáratig való tartással realizálható hozamtól, illetve
akár veszteséggel is járhat.

Éves kamat, megújuló
lekötés esetén az első
kamatperiódust követő
kamatperiódusokban
Betétlekötés feltétele

Azonos futamidőre szóló,
egyedi feltételekhez nem
kötött legkedvezőbb betéti
kamat

A mindenkor hatályos azonos futamidejű nem akciós CIB Classic betét kamata,
mely 0,01% (EBKM: 0,01%)
Legalább a betétben elhelyezett összeggel megegyező összegben Egyéves
Magyar Állampapír jegyzése, valamint CIB ECO Bankszámla nyitása, vagy CIB
ECO bankszámlára váltás esetén igényelhető amennyiben az a lekötést
megelőzően 30 napon belül történt. A konstrukciót egy ügyfél egyszer veheti
igénybe. Közös tulajdonú bankszámla esetén – függetlenül a tulajdonosok számától
– az adott bankszámla tekintetében egy alkalommal lehet igénybe venni a terméket.

0,01% (EBKM: 0,01%)
(a 2016.10.03-án hatályos, 2 hónapos Classic betétre vonatkozó feltételek
szerint)

A betétlekötés, valamint annak feltételeként jegyzett Egyéves Magyar Állampapír ellenértéke nem
származhat a betétlekötés időpontja előtt 30 napon belül visszaváltott, vagy értékesített CIB Befektetési
Alapokból és Eurizon Easy Fund Befektetési Alapokból.

Amennyiben a Egyéves Magyar Állampapírt a betét futamideje alatt az ügyfél visszaváltja, értékesíti, azt más
értékpapír számlavezetőhöz transzferálja, más személy értékpapír számlájára vezeti át, illetve a befektetési termék
megvásárlására, jegyzésére vonatkozó megbízását az ügyfél a teljesítést megelőzően visszavonja, abban az
esetben a CIB Banknak joga van a lekötött betét kamatát a mindenkor hatályos nem akciós CIB Classic betét
kamatra módosítani a betét teljes futamidejére.
A betétlekötés feltételeként meghatározott Egyéves Magyar Állampapír jegyzésére vonatkozó tranzakcióra a
megbízást a betételhelyezés napján kell megadni.
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Eseti vagy megújuló betétként is leköthető. Bankunk az OBA tagja, így betétei a törvény által
meghatározott mértékig biztosítottak. A betéti szerződés részletes leírását a fogyasztók és egyéni
vállalkozók részére szóló Betétekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat tartalmazza, melyet az alábbi
hivatkozáson keresztül is elérhet a honlapunkon:
http://www.cib.hu/magánszemélyek/Kondíciók/Általános Szerződési Feltételek/ Lakossági Üzletszabályzat
Fogyasztók és Egyéni Vállalkozók részére/Betétekre Vonatkozó Különös Üzletszabályzat

A CIB Duó ECO Megtakarítás befektetési részének jellemzői:
A Lekötött betéti rész mellé Egyéves Magyar Állampapírt kell jegyezni a lekötött betét összegével megegyező
összegben. A befektetési rész futamideje, ajánlott tartási ideje lényegesen meghaladja a betéti rész
futamidejét. A befektetési rész kockázata eltér a betéti rész kockázatától.

Magyar Állampapírok
A Magyar Állam a költségvetési hiány finanszírozására, illetve a lejáró adósság megújítására rendszeresen
állampapírokat bocsát ki, amelyeket a gazdasági szereplők – beleértve a lakosságot is – megvásárolhatnak.
Részletes információt a http://www.allampapir.hu/ weboldalon talál.
A konstrukcióban jegyezhető Egyéves Magyar Állampapír jellemzői:
Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP): 1 éves futamidejű, fix kamatozású, 10.000,- Ft-os alapcímletű, a Magyar
Állam által kibocsátott kötvény. A Egyéves Magyar Állampapír jegyzés útján kerül forgalomba hozatalra. A
1MÁP jegyzésére jelenleg heti rendszerességgel kerül sor.
Az állampapírok kockázata:
Az állampapírok kockázata az állam fizetésképtelensége mellett a kibocsátás és lejárat közötti időszakban a
kamatok változásából fakad. Amennyiben a piaci kamat emelkedik, egy fix kamatozású kötvény nem tudja
lekövetni azt, míg csökkenő kamatkörnyezetben a változó kamatozású kötvényünk kamata is csökken. Az
állampapírok futamidő alatti értékesítése az aktuális piaci áron történik, amely ezen hatások miatt akár a
névérték alatt is lehet.
Értékpapírokhoz kapcsolódó költségek:
Az értékpapírszámlán tartott értékpapírok után a CIB Bank Zrt. értékpapír állományi díjat számít fel. Ennek
mértéke számlatípusonként változó:
Befektetési számla
CIB Maraton Értékpapírszámla
Nyugdíj Előtakarékossági Számla
*
0,15% /év, min. 600 Ft/ negyedév
0,10%/év
0,10%/év min. 2000 Ft/év
*

Horvátországban, Romániában és Bulgáriában forgalmazott értékpapírok esetén 0,5 %/ év

Az MNB honlapján is találhat információkat a kombinált megtakarításokkal kapcsolatban az alábbi linken:
http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/befektetes-megtakaritas/megtakaritastipusok/kombinaltmegtakaritas

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ:
17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma:
957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

