HIRDETMÉNY
CIB Maraton Takarékszámla Kondíciós lista (magánszemélyek részére)
2017. január 01-i változásairól.
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: 01-10-041004) értesíti az Ügyfeleit, hogy az alábbiakban meghatározott kondíciós lista
2017. január 01-től az alábbiak szerint módosul:
A magánszemélyek részére szóló CIB Maraton Takarékszámla Kondíciós lista a következők szerint módosul:
Jelenleg hatályos rendelkezés:
A 2013. augusztus 1-től megnyitott CIB Maraton Takarékszámla olyan megszüntetése esetén, amelyre a számla megnyitását követő harmadik év utolsó előtti banki
munkanapjáig kerül sor, a keletkezett jövedelem után 6% EHO fizetési kötelezettség keletkezik, amelyet a számla megszüntetése esetén az ügyfélnek kell feltüntetnie a
személyi jövedelemadó bevallásában, és gondoskodnia kell az adó befizetéséről is.

2017. január 1-jén hatályba lépő, módosuló rendelkezés:
A 2013. augusztus 1-től megnyitott és 2016.12.31-ét megelőzően megszüntetett CIB Maraton Takarékszámlák esetén, amelyre a számla megnyitását követő harmadik év
utolsó előtti banki munkanapjáig kerül sor, a keletkezett jövedelem után 6% EHO fizetési kötelezettség keletkezik, amelyet a számla megszüntetése esetén az ügyfélnek kell
feltüntetnie a személyi jövedelemadó bevallásában, és gondoskodnia kell az adó befizetéséről is.

Jelenleg hatályos rendelkezés:
ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK
56 Ft/hó/felhasználó
Akció: 2016.06.30-ig 0 Ft

CIB mobilToken használati díja

2017. január 1-jén hatályba lépő módosuló rendelkezés:
ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK
56 Ft/hó/felhasználó

CIB mobilToken használati díja
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Jelenleg hatályos rendelkezés:
10A

Bank a CIB Bank mobilalkalmazás bevezetését követően 2016. december 31. napjáig folyamatosan bővíti az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az Internet Bankon keresztül küldött üzenet
formájában tájékoztatja az Üzletfeleket.

2017. január 1-jén hatályba lépő módosuló rendelkezés :
10A

Bank a CIB Bank mobilalkalmazás bevezetését követően 2017. december 31. napjáig folyamatosan bővíti az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások körét. A
bevezetésre kerülő új banki szolgáltatásról a Bank a bevezetés időpontját megelőzően legalább 5 nappal Hirdetményi úton és az Internet Bankon keresztül küldött üzenet
formájában tájékoztatja az Üzletfeleket.

A módosítás indoka:
A módosítás a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. pontjában felsorolt, alábbi indoka alapján történt:
•

bármely, a Bank működésére, jogviszonyaira kiható jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb
hatósági rendelkezés hatálybalépése, változása vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása, továbbá az Európai Unió
jogalkotásának eredményeként Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, vagy várhatóan a magyar jogba implementálásra kerülő új jogforrás,
vagy azok változása – 6%-os eho-kulcs eltörléséről rendelkező 2016.évi CXXV. törvény hatályba lépése;

•

a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása - A Bank meghosszabbítja a CIB Bank mobilalkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatások
bővítésének idejét.

A CIB mobilToken használati díja akció keretében a kedvezmények igénylésének határideje lejárt, ezért ezen rendelkezések törlésre kerültek.
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, 2016. december 30.
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