SAJTÓINFORMÁCIÓ
Ingyenes számlavezetés a CIB-nél
Jól járnak az elektronikus csatornákat használók
Budapest, 2016. május 9. – Új bankszámlatípussal
kedvezményes 0 forintos számlavezetési díjat kínál,
akik elsősorban az online felületeken intézik
kedvezményt is. Az új számlacsomag bevezetése
törekvéseinek.

jelentkezik a CIB Bank, amely
illetve azoknak az ügyfeleknek,
pénzügyeiket, számos egyéb
is része a bank digitalizációs

ECO néven új számlatípust érhetnek el a CIB Bank ügyfelei május elejétől. A most
bevezetett számla legvonzóbb jellemzője, hogy ingyenes a számlavezetési díja, amennyiben
havonta minimum a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő összeg (jelenleg 73 815
forint) kerül jóváírásra rajta.
A CIB a bankszámla mellé további kedvezményeket biztosít azoknak az ügyfeleinek, akik
pénzügyeiket online felületeken intézik, hiszen az elektronikus csatornákon indított belföldi
eseti forint átutalás tranzakciós díja ugyanúgy 0 forint, mint a csoportos beszedési megbízás
teljesítési díja és az állandó átutalási és átvezetési megbízás teljesítésének a díja.
Az elektronikus felületek, mint a mobilalkalmazás és az internetbank fejlesztése az idei
évben a CIB Bank egyik kiemelt célja. Az online felületek az ügyfelek számára is
kényelmesen és gyorsan használhatók, ezért fontos célkitűzés, hogy minél többen ismerjék
és használják is őket.
Az új típusú bankszámlához ezért egy további akció is kapcsolódik: a 2016. május 5. és
július 31. között megkötött CIB ECO bankszámlaszerződések mellé hordozható mobiltelefon
töltővel ajándékozza meg azokat az ügyfeleit a bank, akik a számlaszerződés megkötésének
időpontjában nem rendelkeznek a banknál élő lakossági folyószámla szerződéssel.

***

CIB Bank
A CIB Bank Zrt. az Intesa Sanpaolo Csoport leányvállalata. Meghatározó anyabanki háttérrel és több mint 35
éves tapasztalattal univerzális hitelintézetként a kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatások teljes körét
nyújtja, amelyet leányvállalatai (CIB Lízing, CIB Faktor, CIB Alkusz) termékei, konstrukciói egészítenek ki. A CIB
Bank Zrt. országos lefedettséget jelentő fiókhálózatával áll rendelkezésére közel 450 ezer ügyfelének, miközben
folyamatosan keresi az innovatív, ügyfeleire szabott megoldásokat. A CIB Bank Zrt. szolgáltatásai társas
vállalkozások, intézmények, önkormányzatok és egyéni vállalkozók, valamint lakossági ügyfelek számára
egyaránt elérhetők. A bankfiókok mellett rendkívül sokféle elektronikus csatorna is az ügyfelek rendelkezésére áll
pénzügyeik gyors és kényelmes intézéséhez, mint például a CIB Internet Bank, a CIB Bank mobilalkalmazás, a
mobilCIB, vagy az eBroker információs és értékpapír-kereskedési rendszer.
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