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Most megéri bankot váltani
Kevesebb adminisztráció és jelentős spórolási lehetőség
Budapest, 2017. május 2. – Annak ellenére, hogy már több mint fél éve hatályba lépett az
egyszerűsített bankszámlaváltásról szóló kormányrendelet, a CIB Bank tapasztalatai szerint
csak kis mértékben nőtt az érdeklődés a folyamat iránt. Pedig érdemes időről időre áttekinteni a
bankok ajánlatait, hiszen léteznek már valóban 0 forintos bankszámlák is, melyek esetében
nemcsak a számlavezetés, de számos szolgáltatás is díjmentes – tanácsolják a CIB Bank
szakértői.
Aki tudatosan szeretné kezelni a pénzügyeit, annak nemcsak a megtakarítási lehetőségeket vagy a
felvenni kívánt hitelkonstrukciókat érdemes összehasonlítani a különböző pénzintézetek kínálatából, de
ezt érdemes megtenni a bankszámlákkal is. Tavaly október 29-től hatályos az a kormányrendelet, amely
rögzíti a fizetésiszámla-váltás feltételeit és határidőit. Ennek értelmében az új bank elintézi a csoportos
beszedési megbízások, állandó átutalási megbízások áthozatalát az előző pénzintézettől, valamint a
beszedők és a számlára ismétlődő átutalást teljesítő felek tájékoztatását az új bankszámláról, továbbá
– ha az ügyfél kéri – akár a korábbi számla lezárását is, így az adminisztrációval, ügyintézéssel töltött
idő jelentősen csökkenhet. A teljes folyamat maximum 13 munkanapot vesz igénybe.
Érdemes kihasználni az egyszerűsített bankváltás nyújtotta lehetőségeket, hiszen a bankok által kínált
számlák között jelentős eltérések vannak. Fontos azonban, hogy a bankszámlák áttekintésekor nem
elég csak a számlavezetési díjakat összehasonlítani, hiszen számos járulékos költség is van, melyeket
figyelembe kell venni. A bankkártya éves díjának levonása például gyakran meglepetésként éri a
számlatulajdonost, de kalkulálni kell az SMS értesítések, az eseti és állandó átutalások, valamint a
csoportos beszedési megbízások tranzakciós díjával is.
Ráadásul az idő múlásával változhatnak igényeink, szokásaink, így a rendszeresen igénybe vett
szolgáltatások köre is. Az okostelefonok terjedésével egyre többen szeretnék banki ügyeiket
kényelmesen, telefonjuk segítségével intézni. Ennek megfelelően több bank már rendelkezik nemcsak
internetes felülettel, de mobilapplikációval is, amellyel akár a bankszámlához kapcsolódó egyes
szolgáltatásokat is kiválthatjuk. Ilyen lehet például a banki SMS díja, amelyet a mobilalkalmazásban
található értesítésekkel helyettesíthetünk, így megtakaríthatjuk az értesítési üzenetek költségeit.
Van olyan bankszámla, amely az igénybe vett szolgáltatásokat figyelembe véve is díjmentes: a CIB
ECO bankszámla havi számlavezetési díja 0 Ft, amennyiben a mindenkori nettó minimálbérnek
megfelelő összegű jóváírás érkezik havonta átutalással a számlára. Ráadásul a számlához most
különböző kedvezmények is tartoznak, melyekkel a további költségeket is megtakaríthatjuk. Az év
végéig tartó akció keretében például az elektronikus csatornákon indított eseti és állandó átutalások,
illetve csoportos beszedési megbízások is ingyenesek.
A bankok időről időre díjazzák is az őket választó ügyfeleket. Érdemes odafigyelnünk ezekre az
időszakos, akár egy-egy banki termékhez kapcsolódó lehetőségekre, így akár még egy autót is
nyerhetünk: a CIB-nél például most egy Skoda Citigo személygépkocsit nyerhet, aki helyesen válaszol
a pénzintézet által feltett tippkérdésre, és CIB ECO bankszámlát nyit május 31-ig.

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 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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CIB ECO bankszámla havi számlavezetési díja 0 Ft, amennyiben a számlavezetési díj terhelését megelőző hónapban legalább
a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő összegű jóváírás érkezik átutalással (a saját számlák közötti átvezetés, illetve
készpénzes befizetés nem számít bele a jóváírási összegbe) a bankszámlára (akár több részletben is), akkor a következő
hónapban a havi számlavezetési díj nem kerül terhelésre. A számlanyitás hónapját követő 3 naptári hónapban a jóváírási
feltételek teljesülését a Bank nem vizsgálja, a havi számlavezetési díj ebben az időszakban nem kerül terhelésre. Az első
számlavezetési díj terhelésére a számlanyitás hónapját követő 4. hónapban kerül sor, amennyiben az Üzletfél fent leírt díjmentes
számlavezetés feltételének nem tesz eleget.
A tájékoztatás nem teljes körű, a bankszámlára vonatkozó részletes feltételeket a Fogyasztók részére szóló CIB ECO bankszámla
kondíciós lista, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és a fizetési műveletekre vonatkozó Különös
Üzletszabályzat, valamint az Általános Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza, melyek megtalálhatóak a www.cib.hu honlapon,
valamint a CIB bankfiókokban.
A "Váltson bankot és Öné lehet egy SKODA Citigo!" promócióban azok a 18. életévüket betöltött lakossági ügyfelek vehetnek
részt, akik a promóciós időszak alatt 2017. március 31. és május 31. között új ECO bankszámlát nyitnak, megadják a valóságnak
megfelelően a kért személyes adataikat, leadják tippjüket a feltüntetett kérdésre, valamint akik a promóciós időszakot megelőző
2 naptári hónapban (február, március hónapban) nem rendelkeztek CIB lakossági forint folyószámlával.
A számlanyitás és tippelés külön időpontban is történhet, de az lényeges, hogy mindkettőre a promóciós időszak alatt kerüljön
sor.

