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Hatályba lépés: 2020. március 2.
A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk
vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk alapján
kapcsolódnak olyan céghez, szervezethez (továbbiakban: Partner) akikkel a Bank Együttműködési
megállapodást írt alá CIB Partner Kedvezményre vonatkozóan.
A jelen kondíciós listában foglalt kedvezmények kizárólag CIB Online Számlacsomaggal vehető igénybe.
(A CIB Online Számlacsomag értékesítését a Bank 2018. 01. 01-től megszünteti)
A kedvezmények a CIB Online Számlacsomag illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások díjaira és
jutalékaira vonatkoznak.

Kedvezmény mértéke
a CIB ONLINE Számlacsomag sztenderd díjaiból
(Az Online számlacsomag kondícióit a Magánszemélyek bankszámláira vonatkozó kondíciós lista
tartalmazza.)
(A CIB Online Számlacsomag értékesítését a Bank 2018. 01. 01-től megszünteti)
Havi számlavezetési díj
0%
Havi számlavezetési díj legalább havi 50.000 Ft, egyöszszegű jövedelem átutalás és legalább 2 db megbízás tet100 %
szőlegesen kombinálva az alábbiak közül:
- csoportos beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás
- Díjnet számlafizetés teljesítése Internet bankon keresztül
- minimum 1000 Ft állandó átutalási, illetve Internet Bankon,
CIB Bank mobilalkalmazáson, vagy CIB Bank Online-on
megadott eseti átutalási megbízás teljesítése
Tranzakciók
Bankközi átutalás GIRO-n keresztül
CIB Internet Bank, CIB Bank mobilalkalmazás, CIB Bank
50 %
Online
CIB TPP csatorna
50 %
Bankközi azonnali átutalás GIRO-n keresztül
CIB Internet Bank, CIB Bank mobilalkalmazás, CIB Bank On50 %
line
CIB TPP csatorna
50 %
Bankon belüli átutalás
CIB Internet Bank, CIB Bank mobilalkalmazás, CIB Bank
50 %
Online
CIB TPP csatorna
50 %
Bankon belüli azonnali átutalás
CIB Internet Bank, CIB Bank mobilalkalmazás, CIB Bank On50 %
line
CIB TPP csatorna
50 %
Átvezetés az Üzletfél CIB Banknál vezetett saját számlái
között
CIB Internet Bank, CIB Bank mobilalkalmazás, CIB Bank
50 %
Online
CIB TPP csatorna
50 %
Állandó átutalási megbízás teljesítése GIRO-n keresztül
50 %
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Állandó átvezetési megbízás teljesítése bankon belül
Csoportos beszedés teljesülése esetén felszámítandó díj
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50 %
50 %

Kedvezmény mértéke
a forint alapú betéti bankkártyák sztenderd díjaiból
A kedvezményeket a bank csak abban az esetben nyújtja, ha a bankkártya az Online számlacsomaghoz,
vagy az Online számlacsomag mellett nyitott kártyafedezeti számlához kapcsolódik. A kedvezmény a CIB
MasterCard Gold betéti bankkártyára nem vonatkozik.
(A CIB Online Számlacsomag értékesítését a Bank 2018. 01. 01-től megszünteti)
(A betéti bankkártyák kondícióit a Bankkártya kondíciós lista tartalmazza.)
Készpénzfelvétel betéti bankkártyával CIB Bank Zrt. által
30 %
üzemeltetett saját ATM-ből

Kedvezmény mértéke
a Visa Classic MasterCard Standard) és a Visa Inspire4 dombornyomott forint
alapú betéti bankkártyák sztenderd díjaiból
A kedvezményeket a bank csak abban az esetben nyújtja, ha a bankkártya az Online számlacsomaghoz,
vagy az Online számlacsomag mellett nyitott kártyafedezeti számlához kapcsolódik.
(A CIB Online Számlacsomag értékesítését a Bank 2018. 01. 01-től megszünteti)
(A dombornyomott betéti bankkártyák kondícióit a Bankkártya kondíciós lista tartalmazza.)
Főkártya éves díja
50 %
Társkártya éves díja
50 %

Kedvezmény mértéke a CIB Café Hitelkártya1,2 sztenderd díjaiból
A kedvezményeket a bank csak abban az esetben nyújtja, ha az ügyfél Online számlacsomaggal rendelkezik. (A CIB Online Számlacsomag értékesítését a Bank 2018. 01. 01-től megszünteti)
(A CIB Café Hitelkártya kondícióit a CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére elnevezésű kondíciós
lista tartalmazza.)
Főkártya éves díja

50 %

Társkártya éves díj

Kedvezmény mértéke a CIB

50 %

Folyószámlahitel1,3

sztenderd díjaiból

A kedvezményeket a bank csak abban az esetben nyújtja, ha a CIB Folyószámlahitelt az Online bankszámlán bocsátja rendelkezésre.
(A CIB Online Számlacsomag értékesítését a Bank 2018. 01. 01-től megszünteti)
(A CIB Folyószámlahitelkeret kondícióit a Magánszemélyek hitelei Folyószámlahitelek, betétőrző- és lombard hitelek kondíciós lista tartalmazza.)
Hitelbírálati díj jóváhagyott igényléskor

100 %

Hitelbírálati díj megújításkor

50 %

Bankunk az OBA tagja, így betétei a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben foglaltak szerint biztosítottak.
Az Üzletfél a CIB Partner Kedvezménycsomag kondícióit a partnerhez történő belépése napjától veheti
igénybe és azok a partnerrel való munkaviszonyának vagy a kedvezmény igénybevételére jogosító egyéb
jogviszonyának teljes idejére érvényesek, feltéve, ha a bank és a partner között létrejött együttműködési
megállapodás fennáll. Nyugdíjasokra a csomag nem vonatkozik.
Az Üzletfél munkaviszonyának vagy a kedvezmény igénybevételére jogosító egyéb jogviszonyának a megszűnését, vagy a bank és a partner között létrejött együttműködési megállapodás megszűnését követően
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az egyes banki termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak, jutalékok és kamatok tekintetében a
Bank mindenkor hatályos, az adott termékre vonatkozó lent felsorolt kondíciós listái lesznek az irányadóak.
Az egyes banki termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó jelen kedvezménycsomagban felsorolt, kedvezményekkel érintett sztenderd és egyéb, a fenti táblázatban nem megjelenő díjak, jutalékok és egyéb
kondíciók tekintetében a Magánszemélyek bankszámláira vonatkozó Kondíciós listában a CIB ONLINE
Számlacsomagra vonatkozó díjak és jutalékok, valamint a
- Bankkártya Kondíciós Lista Magánszemélyek részére,
- Magánszemélyek hitelei Folyószámlahitelek, betétőrző- és lombard hitelek,
- CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére,
vonatkozó mindenkor hatályos Kondíciós Lista, Forint és Deviza Kamattájékoztató az irányadó és alkalmazandó.
A pénzforgalmi szolgáltatások tekintetében kiemelten az Általános Üzletszabályzat, valamint a Lakossági
Üzletág Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett feltételek érvényesek.
1A

jelen Kondíciós Listában megjelenő hiteltermékekre vonatkozó kondíciók csak akkor vehetők igénybe,
amennyiben az igénylő megfelel az igényelt termék alapfeltételeinek.
2 THM:

37,15%

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem
tükrözi a hitel kamatkockázatát. A feltüntetett THM érték számítása 375.000 – Ft hitelkeretet alapul véve
és 3 éves futamidő figyelembe vételével történt.
3 THM:

27,68%

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem
tükrözi a hitel kamatkockázatát. A feltüntetett THM érték számítása 375.000 – Ft hitelkeretet alapul véve
és 1 éves futamidő figyelembe vételével történt.
4 2013.

december 01-től igényelhető.

A Bank az Üzletfél részére teljesített szolgáltatásoknak a szokásos mértékét meghaladó költségei – különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a közreműködő igénybevételének költségei, a jogi és egyéb
szakértői költségek, postaköltségek, illetékek – az Üzletfelet terhelik.
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