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Ügyféltájékoztató a 
CIB Duó ECO Megtakarításról 

A terméket 2019.07.01-től a Bank nem értékesíti! 
 

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 Duó ECO megtakarítás jellemzői és kockázatai 
 

 

 

 

CIB Duó ECO Megtakarítás jellemzői: 

 

Lekötött betéti rész: minimum 100.000 Forint - maximum 5.000.000 Ft 

Befektetési eszköz rész: Legalább a betétben elhelyezett összeggel megegyező összegben Egyéves Magyar Állampapír  

Betéti rész: 

 

 CIB Duó ECO Megtakarítás 
 

Leköthető minimum összeg (a 
betéti rész esetében) 

100.000 Forint 

Leköthető maximum összeg (a 
betéti rész esetében) 

5.000.000 Forint 

Lekötési idő 2 hónap 

Éves kamat 
Az első kamatperiódusban. 

4,00%  
 

 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 

Éves kamat, megújuló lekötés esetén az első kamatperiódust 
követő kamatperiódusokban: A mindenkor hatályos azonos 
futamidejű nem akciós CIB Classic betét kamata, mely 0,01% 
(EBKM: 0,01%) 

CIB Duó ECO Megtakarítás 
igénybevételének feltétele 

A konstrukció igénybevételének – mind a betét lekötésének, mind a 
Egyéves Magyar Állampapír jegyzésének feltételei:  

- CIB ECO bankszámla nyitása/CIB ECO bankszámlára 
váltás esetén igényelhető, amennyiben a számla 
nyitás/váltás a lekötést megelőző 30 napon belül történt. 

- Legalább a betétben elhelyezett összeggel megegyező 
összegben Egyéves Magyar Állampapír jegyzése.  

- A konstrukció igénybevételéhez – mind a betét 
lekötéséhez, mind a Egyéves Magyar Állampapír 
jegyzéséhez -  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. 

- A betéti rész futamideje alatt (2 hónap) szükséges a 
jegyzett Egyéves Magyar Állampapír megléte. 

- Egy ügyfél egyszer veheti igénybe a terméket! Közös 
tulajdonú bankszámla esetén – függetlenül a tulajdonosok 
számától – az adott bankszámla tekintetében egy 
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alkalommal lehet igénybe venni a terméket.  

 
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: 

 

Befektetési eszköz rész:  

Az ajánlat másik elemét képező 1MÁP lejárat előtti értékesítése esetén elérhető hozam akár jelentősen elmaradhat a 
lejáratig való tartással realizálható hozamtól, illetve akár veszteséggel is járhat. 

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. 

 
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 betét lekötésére és a kapcsolódó Egyéves Magyar Állampapír jegyzési megbízás megadására a CIB Bank Zrt. bankfiókjaiban és CIB24 
telefonos ügyfélszolgálatán keresztül van lehetőség. 
 
Amennyiben a Egyéves Magyar Állampapír a betét futamideje alatt az ügyfél értékesíti, azt más értékpapír számlavezetőhöz 
transzferálja, más személy értékpapír számlájára vezeti át, illetve a 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. 
 
A betét eseti vagy megújuló betétként is leköthető. Megújuló betétlekötés esetén a betét az első kamatperiódust követő 
kamatperiódusokban az azonos futamidejű nem akciós CIB Classic betétek kamataival kamatozik tovább. 
 
Az Egyéves Magyar Állampapír ismertetője és nyilvános ajánlattétele a www.akk.hu oldalon elérhető. 
Az MNB honlapján is találhat információkat a kombinált megtakarításokkal kapcsolatban az alábbi linken: 
http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/befektetes-megtakaritas/megtakaritastipusok/kombinalt-megtakaritas 
 

Célcsoport: 

Magánszemélyek részére, akik minimum 200.000,-Ft megtakarítással rendelkeznek, és a befektetési időtáv: 2 hónaptól 1 évig terjed.  

 

CIB Duó ECO Megtakartás kockázatai: 
 
Az állampapírok kockázata: 
Az állampapírok kockázata az állam fizetésképtelenségének a lehetőségéből és a kibocsátás és lejárat közötti időszakban a kamatok 
változásából fakad. Amennyiben a piaci kamat emelkedik, egy fix kamatozású kötvény nem tudja követni azt (így a kötvény árfolyama 
csökken), 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. 

 

Üzleti feltételek: 
 

 

 
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   

http://www.allampapir.hu/
http://www.akk.hu/
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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 ügyfél nem módosíthatja a Betét felmondása nélkül. 

 
A Bank jogosult a Betétet azonnali hatállyal felmondani, ha azt az ügyfél valamely esedékes Tartozásának megfizetése miatt a 
Tartozás rendezése érdekében szükségesnek tartja. 
 
 

Szerződési feltételek egyoldalú módosítása 
 
A Bank a CIB Duó ECO betét kamatait érintő változást 15 napon belül az internetes honlapján közzéteszi és azt egyidejűleg 
valamennyi bankfiókjában kifüggeszti.  
 
A Bank a befektetési szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatát jogosult egyoldalúan az Ügyfél számára akár kedvezőtlenül, akár 
kedvezően módosítani. A módosított üzletszabályzatot a Bank honlapján és fiókjaiban teszi közzé. 
A Bank az Üzletféllel kötött Szerződésben a kamatot, díjat, költséget vagy egyéb szerződési feltételt – az Általános Lakossági 
Üzletszabályzatban meghatározott feltételek, illetve körülmények bekövetkezése esetén jogosult egyoldalúan, az Üzletfél számára 
akár kedvezőtlenül, akár kedvezően módosítani. 
 

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 

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.  

 

mailto:cib@cib.hu

