„İszi Kedvezményes Készpénzfedezetes Kölcsön promóció” Részvételi Szabályzat

A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) (a
továbbiakban: Bank) „İszi Kedvezményes Készpénzfedezetes Kölcsön” elnevezéssel akciót szervez (a
továbbiakban: Akció), amely Akcióban való részvétel feltételeit a Bank a jelen promóciós szabályzatban (a
továbbiakban: Promóciós Szabályzat) foglaltak szerint, az alábbiakban határozza meg.
1. Általános feltételek
1.1. Az Akcióban kizárólag azon gazdálkodó szervezetek, azaz társas vállalkozások és egyéni vállalkozók
(továbbiakban: Résztvevı) vehetnek részt, akik az alábbiakban felsorolt feltételek mindegyikének
(továbbiakban Részvételi feltételek) eleget tesznek:
• A Résztvevı legkésıbb 2012. december 31. napján teljes körően benyújtja a Bank részére a
Készpénzfedezetes Kölcsönre vonatkozó igénylést és a hitelbírálati dokumentációt.
• A Bank Résztvevıt érintı hitelbírálata a Résztvevıre kedvezı döntéssel zárul, a Résztvevı hitelbírálati
kérelme nem kerül elutasításra.
• A Résztvevı hitelkérelem benyújtásának napján nem áll csıd, felszámolási, végelszámolási eljárás
alatt, illetve ezen idıpontig nem indult semmilyen, a megszüntetésére irányuló eljárás, egyéni vállalkozó
Üzletfél esetében ezen idıpontig az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetéséhez, vagy az egyéni
vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszőnéséhez vezetı ok nem áll fenn, illetve ahhoz vezetı
eljárás nincsen folyamatban
• A Résztvevınek nem áll fenn. a hitelkérelem benyújtásának napján lejárt adó, járulék, illeték vagy más,
adók módjára behajtható köztartozása.
• A Résztvevı a jelen Promóciós Szabályzatot átvette, elfogadta, az abban foglaltakat magára nézve
aláírásával igazoltan kötelezınek fogadja el.
1.2. Az Akció idıtartama (kezdı és záró idıpont): 2012. november 12. napjától 2012. december 31. napjáig
1.3. Az İszi Készpénzfedezetes Kölcsön az Akció keretében az alábbi, standard Készpénzfedezetes
Kölcsön termékre vonatkozó feltételektıl való eltérésekkel vehetı igénybe.
•
•
•
•
•

A termék az Akció keretén belül kizárólag forintban érhetı el (kölcsön és betét devizaneme minden
esetben azonos!)
Futamidı: minimum 6 hónap maximum 1év
Kamatfizetés gyakorisága: 1, 3, 6 vagy 12 hónap
A kölcsön bármire szabadon felhasználható
A hitelkamaton kívül nincs más költség, a Bank egyéb költséget a folyósítás, illetve a törlesztés
folyamán – késedelmes teljesítés esetében a késedelmi kamat kivételével - nem számít fel.
Elıtörlesztési díjat kizárólag abban az esetben számít fel a Bank, amennyiben az elıtörlesztés nem a
kamatfizetés napján történik.

1.4. A Bank a Részvételi Feltételeknek megfelelı Résztvevı számára az alábbi üzleti kedvezményeket
(továbbiakban Üzleti Kedvezmények) nyújtja:

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: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ:
17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tızsdetagság: Budapesti Értéktızsde Zrt. Tevékenységi engedély száma:
957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

Készpénzfedezetes Kölcsön termék igénylése esetén a kölcsön fedezeteként felajánlott készpénzre
kedvezményes óvadéki betétlekötés és kedvezményes marge biztosítása az alábbiak szerint:

Hitelösszeg

Minimum
hitelösszeg:
10millió HUF,
felsı korlát
nincs.

Marge

1,00%

Betéti kamat mértéke a
referencia kamathoz
(BUBOR) képest,
amennyiben az óvadékot
nyújtó magánszemély
+200bp

Betéti kamat mértéke a
referencia kamathoz
(BUBOR) képest,
amennyiben az óvadékot
nyújtó vállalkozás
+200bp

A Bank az Üzleti Kedvezményeket a kölcsön futamidejének a lejáratáig, vagy a teljes kölcsönösszeg
elıtörlesztése esetén ez elıtörlesztés napjáig biztosítja. Amennyiben a kölcsön visszafizetésére
lejáratkor bármely okból nem kerül sor, a kölcsön lejáratát követıen – ellenkezı megállapodás
hiányában - az Üzleti Kedvezmények megszőnnek, és a betét a Bank által feltörésre kerül.
1.5. Az Üzleti Kedvezményekre való jogosultság tekintetében kizárólag a Bank belsı nyilvántartásai és
informatikai rendszere az irányadóak.
1.6. Az Üzleti Kedvezményre való jogosultság kezdı idıpontja azon Banki munkanap, amikor az
Üzletfél az „İszi Kedvezményes Készpénzfedezetes Kölcsön” promócióhoz kapcsolódó
nyilatkozatot, készpénzfedezetes kölcsönszerzıdést és óvadéki szerzıdést aláírta. Abban az
esetben, ha a nevezett dokumentumok aláírásának napja esetlegesen eltér egymástól, akkor az
utóbb aláírt dokumentum napja számít a kedvezményre való jogosultság kezdı idıpontjának. Az
Üzleti Kedvezmény nyújtásának kezdı idıpontja a Készpénzfedezetes kölcsönszerzıdés szerinti
fizetési esedékességhez igazodik.
1.7. Az Akció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Promóciós Szabályzat szerint
történik. Amennyiben a Promóciós Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a Bank és a
Résztvevı között, az Akció keretében létrejött készpénzfedezetes kölcsönszerzıdés, óvadéki
szerzıdés továbbá a Bank mindenkori hatályos Általános Üzletszabályzata, vonatkozó Általános
Szerzıdési Feltételei, vonatkozó kondíciós listái, egyéni vállalkozók esetében továbbá a Lakossági
Üzletág Általános Szerzıdési Feltételek, valamint a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései
az irányadóak.
A betéti szerzıdés részletes leírását a Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. A
Készpénzfedezetes Kölcsön sztenderd kondícióinak a meghatározását a „Készpénzfedezetes hitel
egyéni és társas vállalkozások részére” elnevezéső kondíciós lista tartalmazza, amely a CIB
honlapon megtalálható.
1.8. Amennyiben a Résztvevı a Promóciós Szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében –
nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, az Akcióból kizárásra kerül. Ez nem
vonatkozik azon Résztvevıkre, akik panaszát vagy kifogását a Bank elismeri.
1.9. A Promóciós Szabályzatot a Bank közzéteszi bankfiókjaiban, valamint a Bank www.cib.hu
internetes honlapján. A Bank biztosítja továbbá a Promóciós Szabályzat Akció teljes idıtartama
alatti, elıbbiek szerinti elérhetıségét. Résztvevık az Akcióval kapcsolatban a CIB24
ügyfélszolgálaton keresztül is tájékoztatást kaphatnak 06-40-242-242 telefonszámon.
1.10.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen Promóciós Szabályzat, tájékoztatási céllal készült.
Amennyiben az Akcióval kapcsolatban további információra lenne szüksége, úgy jelen Promóciós
Szabályzat 1.7. pontjában írt dokumentumokból tájékozódhat.
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2.

A Bank felelıssége
2.1. A Bank kizárja felelısségét a Résztvevık téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából,
valamint a postai úton elküldött Értesítések meghiúsulásából, illetve késedelmébıl eredı, a
Résztvevı vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
2.2. Együttmőködı partnerek és kizárt személyek

2.2.1.
2.2.2.

Az Akciót a Bank szervezi.
Az Akcióban nem vehetnek részt a Bank munkavállalói és tisztségviselıi, illetve azon
Résztvevık, amelynek tisztségviselıje a Bank munkavállalója és/vagy tisztségviselıje.

Budapest, 2012. november 12.

CIB Bank Zrt.
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NYILATKOZAT

A „Kedvezményes Készpénzfedezetes Kölcsön” promóció feltételeirıl kapott tájékoztatásról

Alulírott XY [azonosító adatok/ beosztás], a [cégnév] képviseletében úgy nyilatkozom, hogy a „İszi
Kedvezményes Készpénzfedezetes Kölcsön” promócióban részt kívánok venni, továbbá a „Kedvezményes
Készpénzfedezetes Hitel” akció Promóciós Szabályzatának egy példányát átvettem, az abban foglaltakat
megismertem és magamra nézve kötelezınek fogadom el.

Budapest, 2012. ..............

.............................................
[cégszerő aláírás]
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