
 

KEY FACT STATEMENTS N. XXX 

CIB CLASSIC BETÉT 

 

Utolsó módosítás dátuma: 2017.01.25. 

 1 

Ügyféltájékoztató a CIB Classic Betétről 
 

Információk a Bankról: 
 

 

 
CIB Bank Zrt.    
H-1027 Budapest, Medve utca 4–14.    

H-1995  Budapest    

Telefon: (06 1) 423 1000    

Fax: (06 1) 489 6500 
 

CIB Classic Betét jellemzői és kockázatai 
 

 

 

A CIB Classic betét jellemzői:  
 
Betét elhelyezése esetén az ügyfél meghatározott pénzösszeget ad át a Banknak vagy a bankszámláján korábban elhelyezett összeg 

vonatkozásában köt a Bankkal betétszerződést azzal a feltétellel, hogy a Bank a Betét összegére kamatot fizet és lejáratkor a Betét 

összegét visszafizeti.  

A Bank a Bankszámlát, amelyről a Betét lekötése történik, a Betét lekötése első napján a lekötéssel érintett összeggel megterheli. 

Amennyiben a Bankszámlán nem áll rendelkezésre a Betét lekötése napján a megfelelő fedezet, a Bank a szerződés teljesítését 

megtagadja. 

A Bank meghatározza azt a legkisebb összeget, amelynél alacsonyabb összegben Betét nem helyezhető el. Az elhelyezhető legkisebb 

összeg mértékét a Kamattájékoztató tartalmazza. 

A Betét és/vagy a kamat összege a lekötés megszűnését követően a lekötési szerződésben megadott Bankszámlán kerül jóváírásra. 

Amennyiben a Betét lejáratának napja nem Banki Nap, úgy a lejárat a Betét lejáratát követő Banki Nap. 

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által nyújtott biztosítás csak a névre szóló Betétre terjed ki. Az egységesített betéti 

kamatlábmutatót (EBKM) a Kondíciós Lista tartalmazza. 

Az Alap által nyújtott biztosítás a névre szóló betétre terjed ki. Az Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott 

betétkövetelésből először a tőke, majd a kamat összegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb százezer euró 

összeghatárig – a Hpt-ben foglalt kivétellel - forintban fizeti ki kártalanításként. Ha a kártalanítás kifizetésére kerül sor, a betétes 

részére kifizetendő összeg megállapítása úgy történik, hogy az Alap százezer eurót a kártalanítás kezdő napját megelőző napon 

érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítja forintra és a betétes betétjei után az így kapott forint összegig fizet kártalanítást. 

Devizabetét esetén a kártalanítás összegének, valamint az e bekezdés szerinti összeghatárnak a megállapítása – a kifizetés 

időpontjától függetlenül – a kártalanítás (Hpt-ben meghatározott) kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes MNB által 

közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. Közös betét esetén a kártalanítási összeghatárt a kártalanításra jogosult minden 

személy esetén külön kell számításba venni. A kártalanítási összeg számítása szempontjából- eltérő szerződési kikötés hiányában- a 

betét összege a betéteseket azonos arányban illeti meg. 

Ha az Üzletfélnek a kártalanítás kezdő időpontját megelőzően lejárt tartozása áll fenn a Bank felé, a kártalanítási összeg fentiek 

szerinti meghatározása során a Bank jogosult a beszámítási jogát gyakorolni. A Bank kártalanítás esetén a betétekre vonatkozó 

adatok átadásával egyidejűleg közli az Alappal a beszámítási igényét. Ha a beszámításra sor kerül, akkor az Alap a kártalanítási 

összegből a Bankot megillető és részére átutalt összeg levonása után fennmaradó összeget fizeti ki az Üzletfél részére 
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CIB Classic 3 és 5 éves lekötött betét: (a leköthető minimum összeg 100.000 Ft) 

Lekötési idő 
CIB Classic betét 

Összes kamat Éves kamat EBKM 

5 év 7,50 % 1,50 % 1,46 % 

3 év 3,00 % 1,00 % 0,99 % 

 

CIB Classic betét lekötési akciók: (a leköthető minimum összeg 100.000 Ft) 

Lekötési idő 

CIB Classic betét  
Bankfiókban, CIB24-en és CIB Internetbankon 

keresztül köthető le 

CIB Elektronikus betét  

Kizárólag CIB Internetbankon  

keresztül köthető le 

Éves kamat 1 EBKM Éves kamat 1 EBKM 

12 hónap 0,03 % 0,03% 0,03 % 0,03 % 

6 hónap 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 

3 hónap 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 

 
A promóciós kamat csak az újonnan lekötött betétekre érvényes. A betétlekötés eredeti időtartamával automatikusan 

meghosszabbodó betét nem minősül újonnan lekötött betétnek. Az akciós kamatperiódust követően a betétek az azonos futamidejű 

nem akciós CIB Classic betétek kamataival kamatoznak tovább. Kedvezmény nélküli EBKM: 3 hónapos lekötés esetén 0,01% / 6 

hónapos lekötés esetén 0,01% / 12 hónapos lekötés esetén 0,01% 

NEM AKCIÓS LEKÖTÖTT BETÉTI KAMATOK: (a leköthető minimum összeg 100.000 Ft ) 

Lekötési idő 
CIB Classic betét 

Éves kamat1 EBKM 

1 hónap 0,01 % 0,01 % 

2 hónap  0,01 % 0,01 % 

3 hónap 0,01 % 0,01 % 

6 hónap 0,01 % 0,01 % 

12 hónap 0,01 % 0,01 % 

18 hónap 0,01 % 0,01 % 

 
 
LEKÖTÖTT DEVIZA BETÉTI KAMATOK: 

Lekötési 
idő 

CIB Classic betét 

EUR USD GBP CHF 

Éves 
kamat1 

EBKM 
Éves 

kamat1 
EBKM 

Éves 
kamat1 

EBKM 
Éves 

kamat1 
EBKM 

1 hónap 0,01% 0,01% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,01% 0,01% 

3 hónap 0,01% 0,01% 0,25% 0,25% 0,10% 0,10% 0,01% 0,01% 

6 hónap 0,01% 0,01% 0,50% 0,50% 0,30% 0,30% 0,01% 0,01% 

12 hónap 0,01% 0,01% 1,00% 1,00% 0,30% 0,30% 0,01% 0,01% 

18 hónap 0,50% 0,50% 1,20% 1,20% 1,50% 1,49% 0,20% 0,20% 

Leköthető minimum EUR USD CHF GBP 
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1A bank a deviza lekötött betét esetében a kamatot a ténylegesen eltelt napok számának és 365 napos év alapulvételével állapítja 

meg, az EBKM megegyezik a táblázatban közölt éves kamat mértékével 

 

Célcsoport 

Devizabelföldi magánszemélyek illetve az egyéni vállalkozók 

 

CIB Classic betét kockázatai 

Bankunk az OBA tagja, így betétei a törvény által meghatározott mértékig biztosítottak.  

 

Felmondás, egyoldalú szerződésmódosítás, panaszkezelés 
 

 

Szerződés felmondása  

A Betétnek az ügyfél által történő részbeni felmondása nem lehetséges, kivéve, ha ahhoz a Bank hozzájárul. A lekötött Betét összegét 

az Üzletfél nem módosíthatja a Betét felmondása nélkül. 

 

A Bank jogosult a Betétet azonnali hatállyal felmondani, ha azt az Üzletfél valamely esedékes Tartozásának megfizetése miatt a 

Tartozás rendezése érdekében szükségesnek tartja. 

 

Az Ügyfél az értékpapír megvásárlására (illetve eladására) adott megbízását minden nap személyesen, írásban, faxon, telefonon 

illetve elektronikus csatornán keresztül (részteljesítéskor kizárólag az eredeti megbízásból még nem teljesült részt) is visszavonhatja. 

A megbízás visszavonását nem lehet kezdeményezni a CIB24-en keresztül, az így megadott megbízások visszavonására a Bank 

hangrögzítős telefonvonalán, illetve bármelyik bankfiókjában van lehetőség.  

 

Szerződési feltételek egyoldalú megváltoztatása 
 
A Bank a Classic betét kamatait érintő változást 15 napon belül az internetes honlapján közzéteszi és azt egyidejűleg valamennyi 

bankfiókjában kifüggeszti.  

 

Panaszkezelés 

 

Az ügyfél a Bank magatartását, tevékenységét vagy mulasztását érintő kifogást (továbbiakban: panasz) tehet: 

szóban: 

a) személyesen (Bankfiókokban, a Bankfiókok nyitvatartási ideje alatt); vagy 

b) telefonon (a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon (CIB24-en), 0 órától 24 óráig); vagy 

írásban 

c) személyesen vagy más által átadott értesítés útján Bankfiókokban, a Bankfiókok nyitvatartási ideje alatt 

vagypostai úton (a CIB Bank Zrt. Panaszkezelés és Minőségbiztosítási Osztályára , ( 1537 Budapest, Pf. 394.) 

címezve, azzal, hogy eltérő címzés esetén a Bank bármely egysége köteles a Panaszkezelés és Minőségbiztosítási 

Osztályához továbbítani a panaszt); 

d) telefaxon (a (06 1) 489 6957 számra); 

e) elektronikus levélben (a cib@cib.hu e-mail címre); vagy 

 összeg 500 500 500 500 
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f) a Bank honlapján keresztül a Bank által a panaszok bejelentésére rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével 

vagy  

g) amennyiben rendelkezik a CIB Bank Internetbankjához hozzáféréssel a CIB Internet Bank ún. „Válaszolunk” 

menüjén keresztül küldött üzeneten keresztül). 

Az írásbeli panasz a Magyar Nemzeti Bank által készített és az Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett formanyomtatványon is 

előterjeszthető, mely formanyomtatvány a Bank honlapján is elérhető.  Az Üzletfél az Magyar Nemzeti Bank által készített 

formanyomtatványtól eltérő formában is benyújthatja a panaszt.   

A Bank az elektronikus elérés esetén folyamatosan fogadja a panaszokat. 

A személyesen vagy telefonon tett szóbeli panaszt a Bank azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint azonnali intézkedéssel orvosolja. 

Amennyiben az ügyfél az azonnali intézkedéssel nem ért egyet vagy azonnali intézkedés nem lehetséges, a Bank a panaszról 

jegyzőkönyvet vesz fel és közli a panasz azonosítására szolgáló adatokat.  

A Bank az ügyfél írásbeli panaszát kivizsgálja, a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit, pontos, közérthető és egyértelmű 

indoklás mellett az írásbeli panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban megküldi az Üzletfél által megadott címre.  

 


