CIB Kisvállalkozói választható kedvezménycsomag kampány,
2015. 7. 1. – 2015. 12. 31.
Részvételi Szabályzat
A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4.-14., cégjegyzékszám: Cg. 01-10041004) (a továbbiakban: Bank) „CIB Kisvállalkozói választható kedvezménycsomag
kampány, 2015. 7. 1. – 2015. 12. 31.” elnevezésű kampányt indít (a továbbiakban: Kampány),
amelynek Részvételi szabályzatát (a továbbiakban: Részvételi szabályzat) az alábbiak szerint
határozza meg.
1. Általános rendelkezések
A kampány időtartama (kezdő és záró időpont): 2015. 7. 1. – 2018. 1. 15.
Regisztrációs időszak: 2015. 7. 1. – 2015. 12. 31
A Kampányban résztvevő vállalati számlacsomagok




CIB Bázis Üzleti Számla Plusz
CIB Mikro Üzleti Számla Plusz
CIB Elektronikus Üzleti Plusz Számla

2. A Kampányban való részvétel feltételei
A Kampányban azon, a Kampányban még részt nem vett 300 millió forint éves nettó árbevétel és
mérlegfőösszeg alatti egyéni és társas vállalkozások vehetnek részt (továbbiakban: Üzletfél),
melyek a regisztrációs időszak alatt az ajánlatban résztvevő vállalati számlacsomagot nyitnak, vagy
azzal rendelkeznek és a kedvezményekre vonatkozó megállapodást (továbbiakban: Megállapodás)
kötnek.
Az Üzletfél a részvételi szándékát a kedvezményekre vonatkozó Megállapodás aláírásával jelezheti
legkésőbb 2015. 12. 31-ig a Bank bármely fiókjában.
3. Választható kedvezménycsomagok
A Kampány keretén belül elérhető kedvezmény mértékek az adott termékre vonatkozó, mindenkor
hatályos Kondíciós Listákban, illetve az egyes vonatkozó szerződésben meghatározott standard
díjakból értendőek.
A kedvezmények részletes leírását a 4. pontban található összefoglaló táblázat is tartalmazza.
3.1.

Bankszámlavezetéshez kapcsolódó kedvezmények

Az Üzletfél számlavezetési díjkedvezményre, és azon felül a tranzakciós kedvezmények közül 1
(azaz egy) darab, valamint a CIB Mobilbank kedvezmények közül 1 (azaz egy) darab kedvezmény
választására jogosult.
Kedvezmény nyújtásának időszaka:
 Első szakasz: Megállapodás aláírásának napját követő 2. munkanaptól – 2017. 1. 15-ig
 Második szakasz: 2017. 1. 16-tól 2018. 1. 15-ig
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A Bank a kedvezményeket a második szakaszban abban az esetben nyújtja, ha az Üzletfél a
vonatkozó
Megállapodásban
meghatározott
számlaforgalmat
(továbbiakban:
elvárt
számlaforgalom) a vizsgált időszakban teljesíti.
Elvárt számlaforgalom


Egyéni vállalkozó, őstermelő, egyéni cég illetve újonnan alakult vagy 2015-ös évi teljes (12
havi) lezárt üzleti évvel nem rendelkező társas vállalkozás Üzletfél vonatkozásában:
o Bázis Üzleti Számla Plusz Számlacsomag esetén a vizsgált időszakban 7 M (azaz hét
millió) forint jóváírási számlaforgalom teljesítése
o Mikro Üzleti Számla Plusz és Elektronikus Üzleti Plusz Számla számlacsomagok
esetén a vizsgált időszakban 30 (azaz harminc) millió forint jóváírási számlaforgalom
teljesítése



2015-ös évi teljes (12 havi) lezárt üzleti évvel rendelkező társas vállalkozás Üzletfél
esetén:
o A vállalkozás 2015. teljes (12 havi) évi árbevétel 80%-ának megfelelő összegű
jóváírási számlaforgalom teljesítése a vizsgált időszakban

Jóváírási számlaforgalomba az Üzletfél kampányban résztvevő bankszámláján történő pénztári
befizetés, beszedési megbízás, valamint a bankközi és bankon belüli forint és deviza átutalások
(eseti, állandó, csoportos) jóváírásai tartoznak, kivéve az Üzletfél saját számlái közötti
átvezetéseket. A jóváírási számlaforgalom meghatározásánál a bank nyilvántartása az irányadó.
A Bank a 2015-ös évi teljes (12 havi) lezárt üzleti évvel rendelkező társas vállalkozások esetén az
Üzletfél 2015. évi árbevételét az OPTEN adatbázis nyilvánosan elérhető nyilvántartásából elérhető
pénzügyi beszámoló adatok alapján veszi figyelembe. Amennyiben az Üzletfél 2015. évi árbevétel
adata az OPTEN adatbázisból nem elérhető, úgy a Bank az Üzletfelet erről legkésőbb 2016. 10. 1-ig
írásban értesíti. Az Üzletfél 2015. évi árbevételének a számlavezető bankfiókban történő
igazolására 2016. 12. 31-ig van lehetősége. Határidő elmulasztása esetén a Bank a
bankszámlavezetéshez kapcsolódó kedvezményeket a Második szakaszban nem nyújtja.
Vizsgált időszak: 2015. 12. 31-től 2016. 12. 31-ig terjedő 1 (azaz egy) naptári év.
3.2.

Bankkártya kedvezmény

Az Üzletfél – választása szerint - 2015. 12. 31-ig igényelt új VISA Kompakt Üzleti vagy VISA
Business HUF Üzleti bankkártya esetén a bankkártya első éves díjára vonatkozó kedvezményt
vehet igénybe. A kedvezmény az Üzletfél által választott egyik bankkártya típusra és a választott
típuson belül 2016. 01. 15-ig igényelt valamennyi bankkártyára vonatkozik.
3.3.

POS asztali terminálra vonatkozó kedvezmény

Az Üzletfél 2015. 12. 31-ig igényelt POS (Point of Sale) asztali terminál esetén kedvezményt vehet
igénybe az asztali terminál felügyeleti díjára vonatkozóan. A kedvezményt a Bank határozott időre,
az igénylés napjától 2016. 12. 31-ig nyújtja. 2016. 12. 31. után az asztali terminál felügyeleti díjára –
külön megállapodás hiányában – a vonatkozó szerződésben meghatározott, mindenkor hatályos
Standard havi díj lesz az irányadó.
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3.4.

eCommerce kedvezmény

Az Üzletfél 2015. 12. 31-ig kötött eCommerce szerződés esetén csatlakozási díjkedvezményt vehet
igénybe. A kedvezmény mértéke 100%, így az egyszeri csatlakozási díjat nem kell megfizetni.
4. A kedvezmények összefoglaló táblázata
Kedvezmények összefoglaló táblázata
Kedvezmény
csomagok

Megnevezés

Kedvezmény leírása

Kedvezmény
mértéke:
első szakasz

Kedvezmény
mértéke:
második
szakasz

Bankszámlavezetéshez kapcsolódó kedvezmények

1 db választható

Számlavezetési
kedvezmény

Forint számlavezetési díj

Forint és deviza átutalás

Tranzakciós
kedvezmény

Készpénzfelvétel

1 db
választható

Kedvezmény a bankon belüli forintátutalás és
bankközi forintátutalás GIRO-n keresztül
díjából (állandó, eseti és értéknapos) minden
csatornán (papír alapon, CIB24, CIB Internet
Bank, BT, CIB Üzleti Terminál).
Kedvezmény a bankon belüli deviza átutalás,
bankközi deviza átutalás és forintátutalás
külföldre díjából bármely csatornán (papír
alapon, CIB24, CIB Internet Bank, BT, CIB
Üzleti Terminál).
Kedvezmény a CIB-es és egyéb belföldi
ATM-ből történő készpénzfelvétel és
bankfióki pénztári készpénzfelvétel díjából
(forintban forintszámla terhére, devizában
forintszámla terhére).
Kedvezmény forint vagy deviza befizetés
díjából forint vagy deviza számla javára

Készpénzbefizetés

CIB
Mobilbank
kedvezmény

Kedvezményes havi számlavezetés

Kártyafigyelő rendszer

Számlafigyelő rendszer

kedvezmény a havi előfizetés és az SMS
díjából az igénylés időpontjában érvényes
vagy ekkor megadott 1 db telefonszámra
kedvezmény a havi előfizetés és az SMS
díjából az igénylés időpontjában érvényes
vagy ekkor megadott 1 db telefonszámra

100%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

1 féle típus
választható

Bankkártya kedvezmények

Bankkártya
kedvezmény

VISA Kompakt Üzleti
Bankkártya

Kedvezmény az első éves díjból
bankkártyánként. Egyszerre több bankkártya
is igényelhető kedvezményesen

100%

-

VISA Business Üzleti
Bankkártya (HUF)

Kedvezmény az első éves díjból
bankkártyánként. Egyszerre több bankkártya
is igényelhető kedvezményesen

VISA Business
Üzleti Bankkártya
(HUF) a VISA
Kompakt Üzleti
Bankkártya árán

-

0-5 M Ft éves POS forgalom esetén
kedvezményes havi díj

33,33%

-

5-15 M Ft éves POS forgalom esetén
kedvezményes havi díj

66,66%

-

100%

-

POS kedvezmény
1

POS kedvezmény

POS asztali terminál
felügyeleti díj

eCommerce kedvezmény
eCommerce
kedvezmény

Csatlakozási díj

Csatlakozási díj elengedése

1

15 millió forint feletti POS forgalom esetén a POS asztali terminál felügyeleti díja 0 Ft/hó, ezért abból a
kedvezménycsomag keretében további kedvezmény nem érvényesíthető.
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: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ:
17781028-5-44 Közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma:
957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB
3

5. Kedvezmények megszűnése
A Bank a bankszámlavezetéshez kapcsolódó kedvezményeket a második szakasztól megszünteti,
ha az Üzletfél az elvárt számlaforgalmat a vizsgált időszakba nem teljesíti. A kedvezmények
megszűnésének napja ebben az esetben 2017. 1. 15. napja.
Amennyiben az Üzletfél a kampány időtartama alatt számlacsomagot vált, úgy az a kedvezmények
megszűnését vonja maga után, így a számlacsomag váltás napjától a kedvezmények megszűnnek.
Amennyiben az Üzletfél a kampányban való részvételi szándékának jelzését követően a
kedvezményekben nem kíván részt venni, a program befejezéséig bármikor jelezheti a Bank felé
írásban.
6. A Részvételi szabályzat módosítása
A Bank jogosult jelen Részvételi szabályzatot nem visszamenőleges hatállyal, a jövőre nézve az
Üzletfelek számára nem hátrányosan, egyoldalúan módosítani.
7. A Részvételi szabályzat elérhetősége
Az Üzletfél a Részvételi Szabályzatot a kampány teljes időtartama alatt, a bankfiókokban, valamint a
www.cib.hu internetes oldalon megtekintheti.

Budapest, 2015. július 1.
CIB Bank Zrt.
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