HIRDETMÉNY
a Fogyasztók részére szóló CIB ECO bankszámla kondíciós lista 2017. január 7-i változásáról.
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti tisztelt Üzletfeleit, hogy az alábbiakban meghatározott kondíciós
lista 2017. január 7-től az alábbiak szerint kedvezően módosul:
A Fogyasztók részére szóló CIB ECO bankszámla kondíciós lista a következők szerint módosul:
Jelenleg hatályos rendelkezések

2017. január 7-től hatályos rendelkezések

FORINT SZÁMLA

FORINT SZÁMLA

Havi számlavezetési díj
legalább a mindenkori nettó
minimálbér összegét elérő
jóváírásnak a díjfizetést megelőző
hónapban a számlára történő
beérkezése esetén.2

0 Ft
(Akció: 2017.03.31-ig legalább
73.815 Ft összeget elérő
jóváírásnak - a díjfizetést
megelőző hónapban - a számlára
történő beérkezése esetén a havi
számlavezetési díj 0 Ft) 2
2.
Amennyiben a számlavezetési díj terhelését megelőző hónapban legalább
a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő összegű jóváírás (Akció:
2017.03.31-ig legalább 73.815 Ft összeget elérő jóváírás) érkezik átutalással
(saját számlák közötti átvezetés, készpénzes befizetés nem számít bele),
akár több tételben is a bankszámlára, akkor a havi számlavezetési díj nem
kerül terhelésre, az 0 Ft.
A jóváírások beérkezését a Bank havi rendszerességgel vizsgálja és annak
függvényében a megfelelő díjat a következő hónapban terheli, illetve
elengedi.
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A módosítás a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. pontjában felsorolt, alábbi indokok alapján történt:
•

a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása: a Bank a Havi számlavezetési díjra vonatkozóan akciót hirdet meg.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetősége van arra, hogy a módosításokat ne fogadja el, és ezzel együtt a bankkal megkötött keretszerződését felmondja,
amennyiben ezt a módosítás hatályba lépése előtt - személyesen bankfiókunkban vagy írásban - jelzi számunkra. Ebben az esetben a felmondás azonnali
hatályú és felmondási díj-mentes. A bank a módosítást az ügyfél által elfogadottnak tekinti, ha az ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt a fentieknek
megfelelően a bankot nem tájékoztatja arról, hogy a szerződést felmondja.
A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.
Közzététel: Budapest, 2017. január 6.
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