HIRDETMÉNY
A CIB PRO KEDVEZMÉNYCSOMAG KONDÍCIÓS LISTA VÁLTOZÁSÁRÓL

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy a CIB Pro Kedvezménycsomagra vonatkozó kondíciós lista 2017. március 6-i
hatállyal a következők szerint kedvezően változik.

2017. március 6. előtt hatályos rendelkezések
Hatályos: 2016. március 21-től folyósított kölcsönre

Személyi kölcsönre vonatkozó kedvezmény
Alapfeltételen felül az igénybevétel további feltétele, hogy a kölcsön igénylésekor:
• az adós (nem adóstárs) igénylőnek álljon fenn munkaviszonya a Partnerrel és
• az adós Partnerrel fennálló munkaviszonyának igazolására szolgáló dokumentum benyújtásra
kerüljön.

2017. március 6. napjától hatályos rendelkezések
Hatályos: 2016. március 21-től folyósított kölcsönre

Személyi kölcsönre vonatkozó kedvezmény
Alapfeltételen felül az igénybevétel további feltétele, hogy a kölcsön igénylésekor:
• az adós (nem adóstárs) igénylőnek álljon fenn munkaviszonya a Partnerrel és
• az adós a Partnerrel fennálló munkaviszonyát az igényléshez benyújtott igénylőlapon megtett
nyilatkozatával igazolja.
A CIB Pro Személyi kölcsönre vonatkozó kedvezmény más, személyi kölcsönre vonatkozó
kedvezménnyel nem összevonható.

2017. március 6. előtt hatályos rendelkezések

Hitelkártyára vonatkozó kedvezmény
Hatályos: 2015. május 24-től igényelt alábbi hitelkártyákra
Kedvezménnyel érintett termékek:
• CIB Café Hitelkártya
• CIB MasterCard Gold Hitelkártya
Kedvezménnyel érintett díj típusa

Kedvezmény mértéke

Főkártya éves díja az első és második évben

50%

Alapfeltételen felül az igénybevétel további feltételei, hogy a hitelkártya igénylésekor:
• A főkártyabirtokos igénylőnek álljon fenn munkaviszonya a Partnerrel és
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•
•

A főkártyabirtokos Partnerrel fennálló munkaviszonyának igazolására szolgáló dokumentum
benyújtásra kerüljön továbbá,
A Főkártyabirtokos a hitelkártya igénylésekor nem rendelkezik olyan termékkel, mely
keretében a főkártya éves díjára vonatkozóan nyújtott kedvezmények a CIB Pro
kedvezménycsomagra tekintettel nyújtott kedvezményeknél kedvezőbbek akár mértékük akár
érvényességük tekintetében.

2017. március 6. napjától hatályos rendelkezések

Hitelkártyára vonatkozó kedvezmény
Hatályos: 2017. március 6-tól igényelt alábbi hitelkártyákra
Kedvezménnyel érintett termékek:
• CIB Café Hitelkártya
• CIB MasterCard Gold Hitelkártya
Kedvezménnyel érintett díj típusa

Kedvezmény mértéke

Főkártya éves díja az első évben

100%

Társkártya éves díja az első évben

100%

Alapfeltételen felül az igénybevétel további feltételei, hogy a hitelkártya igénylésekor:
•
•

A főkártyabirtokos igénylőnek álljon fenn munkaviszonya a Partnerrel és
A főkártyabirtokos a Partnerrel fennálló munkaviszonyát az igényléshez benyújtott
igénylőlapon megtett nyilatkozatával igazolja.

A 2015. május 24-től igényelt alábbi, hitelkártyákra vonatkozó rendelkezések nem módosultak.
Hatályos: 2015. május 24-től igényelt alábbi hitelkártyákra
Kedvezménnyel érintett termékek:
• CIB Café Hitelkártya
• CIB MasterCard Gold Hitelkártya
Kedvezménnyel érintett díj típusa

Kedvezmény mértéke

Főkártya éves díja az első és második évben

50%

Alapfeltételen felül az igénybevétel további feltételei, hogy a hitelkártya igénylésekor:
• A főkártyabirtokos igénylőnek álljon fenn munkaviszonya a Partnerrel és
• A főkártyabirtokos Partnerrel fennálló munkaviszonyának igazolására szolgáló dokumentum
benyújtásra kerüljön továbbá,
• A Főkártyabirtokos a hitelkártya igénylésekor nem rendelkezik olyan termékkel, mely
keretében a főkártya éves díjára vonatkozóan nyújtott kedvezmények a CIB Pro
kedvezménycsomagra tekintettel nyújtott kedvezményeknél kedvezőbbek akár mértékük akár
érvényességük tekintetében.
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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 kedvezően módosítja a Személyi kölcsönre vonatkozó kedvezménynél az
igénybevétel további feltételeit a kölcsön igénylésekor,
-

új Hitelkártyára vonatkozó kedvezmény kerül bevezetésre, amellyel a korábbi kondíciós
lista kiegészül. A módosítások a 2017. március 6 napja előtt igényelt hitelkártyákat nem
érintik.

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.

CIB Bank Zrt.
KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2017.03.03.
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