Számlavezetési-, és kiegészítő banki szolgáltatásokra vonatkozó
tájékoztatás a Bank munkavállalói juttatáscsomagra szerződött partnereinek munkavállalói részére
Alábbi tájékoztatónkban röviden ismertetjük Önök részére az új munkavállalói juttatáscsomagot, a CIB Partner
kedvezményt
Bankunk a CIB Partner Kedvezmény Magánszemélyek részére kondícióit a munkáltatóval létrejött együttműködési megállapodás alapján 2013. október 21. napjától biztosítja a munkavállaló igénylése és az erre irányuló szerződés megkötése esetén.
A kedvezmények a munkaviszonyának teljes idejére érvényesek, feltéve, ha a munkáltatója és a bank
között létrejött együttműködési megállapodás fennáll.
A munkaviszony megszűnését, vagy a partnerrel való együttműködés megszűnését követően az egyes banki
termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak, jutalékok és kamatok tekintetében a Bank mindenkor
hatályos, az adott termékre vonatkozó fent felsorolt kondíciós listái az irányadóak.
Jelen tájékoztatásunkhoz mellékeljük a 2013. október 21-től hatályos CIB Partner kedvezmény magánszemélyek részére elnevezésű Kondíciós Listát, mely tartalmazza a kedvezményeket, továbbá a kedvezményekkel érintett termékek, standard kondícióit is tartalmazó hatályos kondíciós listákat, hogy megismerhessék a
kedvezmény igénybevétele esetén a pontos díjakat, kondíciókat.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a korábbi munkavállalói juttatáscsomag felmondása során tájékoztattuk
Önöket arról, hogy a megszűnt szerződés alapján a CIB Munkavállalói Juttatási Csomag keretében nyújtott
kedvezményeket 2014. január 5. napjáig biztosítja a bank, így 2014. január 6. napjától kerülnek alkalmazásra
az érintett banki szolgáltatásokra, termékekre a mindenkor hatályos standard kondíciók.
Amennyiben Önök az új Partner kedvezmény igénybevételére vonatkozóan szerződést kötnek, úgy attól kezdődően a bank a régi kedvezményeket nem nyújtja, ebben az esetben már kizárólag az új Partner kedvezmények vehetőek igénybe.
Önök – feltéve, hogy a munkáltatójukkal az együttműködési megállapodás létrejött– 2013. október 21. napjától
igényelhetik a Partner kedvezményt bankfiókjainkban.
Az igényléshez a Partnerrel fennálló munkaviszony hivatalos igazolása szükséges. (munkáltatói igazolás)

A CIB BANK ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT CIB PARTNER KEDVEZMÉNNYEL ÉRINTETT TERMÉKEK RÖVID ISMERTETÉSE
1) CIB Online Számlacsomag
A CIB Online Számlacsomagot akkor ajánljuk ügyfeleinknek, ha otthonról vagy munkahelyükről, a bankfiókok nyitvatartásától függetlenül szeretik intézni pénzügyeiket alacsony tranzakciós díjak mellett, illetve
olyan szolgáltatást keresnek, mely segítségével biztonságosan intézhetik internetes vásárlásaikat.
2) CIB Bankkártyák
A CIB Banknál széleskörű bankkártya portfólióból választhat:
- A Visa Inspire dombornyomott betéti bankkártyával külföldi utazásai során korlátlan alkalommal, díjmentesen vehet fel készpénzt külföldön, az Intesa Sanpaolo Csoport 11 országában elhelyezkedő
Intesa Sanpaolo logóval ellátott készpénzkiadó automatából (pl. Olaszországban, Horvátországban, Egyiptomban, Szlovákiában, Szlovéniában).
- Visa Classic vagy MasterCard Standard dombornyomott betéti bankkártyával egyszerűen foglalhat
repülőjegyet, bérelhet autót, vagy fizetheti ki szállodai szobáját. Magyarországon és külföldön, sőt az
interneten is egyaránt használható,
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- A CIB Café dombornyomott Hitelkártya rugalmas konstrukciója lehetővé teszi, hogy a vásárlásaival
elköltött összeget választása szerint kamatmentesen egy összegben a vásárlási utáni hónapban fizesse vissza, vagy azt követően havonta, változó összegű részletekben. külön havi díj ellenében
választhatja az Espresso szolgáltatási csomagot, amely magában foglalja a tranzakciók után
küldött sms-üzeneteket és a vásárlások után nyújtott visszatérítést is.
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 Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-4-44 CSASZ:
17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma:
957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB
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CIB bankkártyájához társkártyát is igényelhet bármely 14 évesnél idősebb hozzátartozójának, barátjának vagy ismerősének.

THM: 40,23%

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a
hitel kamatkockázatát. A feltüntetett THM érték számítása 375.000 – Ft hitelkeretet alapul véve, 3 éves futamidővel és az Online számla számlavezetési díjával került meghatározásra. A hitelkártya nem egyenletes törlesztésű hitelnek minősül.
3) CIB Folyószámlahitel
A CIB lakossági folyószámlahitel egy olyan, folyamatosan rendelkezésre álló összeg a folyószámláján, amelylyel bármikor fedezheti váratlanul felmerült kiadásait, átmeneti likviditási problémáira optimális megoldást nyújt, havi rendszeres átutalási megbízásai (pl. közüzemi, biztosítási díjak) biztonsággal teljesülnek akkor is, ha folyószámláján éppen nem áll rendelkezésre elegendő összeg.
THM: 28,84 %
A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a
hitel kamatkockázatát. A feltüntetett THM érték számítása 375.000 – Ft hitelkeretet alapul véve, 1 éves futamidővel és az Online számla számlavezetési díjával került meghatározásra. A folyószámlahitel nem egyenletes
törlesztésű hitelnek minősül.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, a különböző szolgáltatások igénylésének alapfeltételei, a szükséges dokumentumok és a további részletek megtalálhatók a bank hivatalos tájékoztatóiban, bankfiókjainkban és a CIB
Bank honlapján (www.cib.hu).
Az egyes banki termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb, CIB Partner kedvezmény magánszemélyek részére elnevezésű kondíciós listában kedvezménycsomagban felsorolt, kedvezményekkel érintett
sztenderd és egyéb, a fenti táblázatban nem megjelenő díjak, jutalékok és egyéb kondíciók tekintetében a
Magánszemélyek bankszámláira vonatkozó Kondíciós listában a CIB ONLINE Számlacsomagra vonatkozó
díjak és jutalékok, valamint a
- Bankkártya Kondíciós Lista Magánszemélyek részére,
- Magánszemélyek hitelei Folyószámlahitelek, betétőrző- és lombard hitelek,
- CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére,
vonatkozó mindenkor hatályos Kondíciós Lista, Forint és Deviza Kamattájékoztató az irányadó és alkalmazandó, melyek elérhetőek a bank honlapján a www.cib.hu internetes oldalon, továbbá bankfiókjainkban is
kifüggesztésre kerülnek.
A kedvezménnyel érintett termékek standard díjait tartalmazó vonatkozó kondíciós listák módosulhatnak. A
hatályos kondíciós listák megtalálhatóak a bank honlapján a www.cib.hu internetes oldalon, továbbá bankfiókjainkban is kifüggesztésre kerülnek.
A CIB Bank fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatásban közölt feltételeket bármikor egyoldalúan
megváltoztassa, valamint a jelen tájékoztatóban kínált kedvezményeket a piaci változások és a CIB Bank üzletpolitikájának függvényében módosítsa. A CIB Bank Zrt. a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Jelen tájékoztató nem minősül a Polgári törvénykönyv szerinti ajánlatnak.
Bízunk benne, hogy a CIB Partner Kedvezményünk elnyeri tetszését!

Kelt: 2013. 10.10.
CIB Bank Zrt.
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CIB Partner kedvezmény
Magánszemélyek részére
Hatályos: 2013. október 21-től
A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk
vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk alapján
kapcsolódnak olyan céghez, szervezethez (továbbiakban: Partner) akikkel a Bank Együttműködési
megállapodást írt alá CIB Partner Kedvezményre vonatkozóan.
A jelen kondíciós listában foglalt kedvezmények kizárólag CIB Online Számlacsomaggal vehető igénybe.
A kedvezmények a CIB Online Számlacsomag illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások díjaira és
jutalékaira vonatkoznak.

Kedvezmény mértéke
a CIB ONLINE Számlacsomag sztenderd díjaiból
(Az Online számlacsomag kondícióit a Magánszemélyek bankszámláira vonatkozó kondíciós lista
tartalmazza.)
Havi számlavezetési díj

0%

Havi számlavezetési díj legalább havi 50.000 Ft,
egyösszegű jövedelem átutalás és legalább 2 db
megbízás tetszőlegesen kombinálva az alábbiak közül:
- csoportos beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás
- Díjnet számlafizetés teljesítése Internet bankon keresztül
- minimum 1000 Ft állandó átutalási, illetve Internet Bankon
megadott eseti átutalási megbízás teljesítése
Tranzakciók

100 %

Bankközi átutalás GIRO-n keresztül
CIB Internet Bank, CIB Házibank, mobilCIB

50 %

Bankon belüli átutalás
CIB Internet Bank, CIB Házibank, mobilCIB

50 %

Átvezetés az Üzletfél CIB Banknál vezetett saját számlái
között
CIB Internet Bank, CIB Házibank, mobilCIB

50 %

Állandó átutalási megbízás teljesítése GIRO-n keresztül

50 %

Állandó átvezetési megbízás teljesítése bankon belül

50 %

Csoportos beszedés teljesülése esetén felszámítandó díj

50 %

Kedvezmény mértéke
a forint alapú betéti bankkártyák sztenderd díjaiból
A kedvezményeket a bank csak abban az esetben nyújtja, ha a bankkártya az Online számlacsomaghoz, vagy az Online számlacsomag
mellett nyitott kártyafedezeti számlához kapcsolódik.,
a kedvezmény a CIB MasterCard Gold betéti bankkártyára nem vonatkozik

(A betéti bankkártyák kondícióit a Bankkártya kondíciós lista tartalmazza.)
Készpénzfelvétel betéti bankkártyával CIB Bank Zrt. által
üzemeltetett saját ATM-ből

30 %

CIB Partner kedvezmény
Magánszemélyek részére
Kedvezmény mértéke
a Visa Classic MasterCard Standard) és a Visa Inspire4 dombornyomott forint alapú betéti
bankkártyák sztenderd díjaiból
A kedvezményeket a bank csak abban az esetben nyújtja, ha a bankkártya az Online számlacsomaghoz, vagy az Online számlacsomag
mellett nyitott kártyafedezeti számlához kapcsolódik.

(A dombornyomott betéti bankkártyák kondícióit a Bankkártya kondíciós lista tartalmazza.)
Főkártya éves díja

50 %

Társkártya éves díja

Kedvezmény mértéke a CIB Café Hitelkártya

50 %
1,2

sztenderd díjaiból

A kedvezményeket a bank csak abban az esetben nyújtja, ha az ügyfél Online számlacsomaggal rendelkezik.

(A CIB Café Hitelkártya kondícióit a CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére elnevezésű kondíciós
lista tartalmazza.)
Főkártya éves díja

50 %

Társkártya éves díj

Kedvezmény mértéke a CIB Folyószámlahitel

50 %
1,3

sztenderd díjaiból

A kedvezményeket a bank csak abban az esetben nyújtja, ha a CIB Folyószámlahitelt az Online bankszámlán bocsátja rendelkezésre.

(A CIB Folyószámlahitelkeret kondícióit a Magánszemélyek hitelei Folyószámlahitelek, betétőrző- és
lombard hitelek kondíciós lista tartalmazza.)
Hitelbírálati díj jóváhagyott igényléskor

100 %

Hitelbírálati díj megújításkor

50 %

Az Üzletfél a CIB Partner Kedvezménycsomag kondícióit a partnerhez történő belépése napjától veheti
igénybe és azok a partnerrel való munkaviszonyának vagy a kedvezmény igénybevételére jogosító egyéb
jogviszonyának teljes idejére érvényesek, feltéve, ha a bank és a partner között létrejött együttműködési
megállapodás fennáll. Nyugdíjasokra a csomag nem vonatkozik.
Az Üzletfél munkaviszonyának vagy a kedvezmény igénybevételére jogosító egyéb jogviszonyának a
megszűnését, vagy a bank és a partner között létrejött együttműködési megállapodás megszűnését
követően az egyes banki termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak, jutalékok és kamatok
tekintetében a Bank mindenkor hatályos, az adott termékre vonatkozó lent felsorolt kondíciós listái lesznek
az irányadóak.
Az egyes banki termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó jelen kedvezménycsomagban felsorolt,
kedvezményekkel érintett sztenderd és egyéb, a fenti táblázatban nem megjelenő díjak, jutalékok és egyéb
kondíciók tekintetében a Magánszemélyek bankszámláira vonatkozó Kondíciós listában a CIB ONLINE
Számlacsomagra vonatkozó díjak és jutalékok, valamint a
- Bankkártya Kondíciós Lista Magánszemélyek részére,
- Magánszemélyek hitelei Folyószámlahitelek, betétőrző- és lombard hitelek,
- CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére,
vonatkozó mindenkor hatályos Kondíciós Lista, Forint és Deviza Kamattájékoztató az irányadó és
alkalmazandó.
A pénzforgalmi szolgáltatások tekintetében kiemelten az Általános Üzletszabályzat, valamint a Lakossági
Üzletág Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett feltételek érvényesek.
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A jelen Kondíciós Listában megjelenő hiteltermékekre vonatkozó kondíciók csak akkor vehetők igénybe,
amennyiben az igénylő megfelel az igényelt termék alapfeltételeinek.

CIB Partner kedvezmény
Magánszemélyek részére
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THM: 40,23%

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem
tükrözi a hitel kamatkockázatát. A feltüntetett THM érték számítása 375.000 – Ft hitelkeretet alapul véve és
3 éves futamidő figyelembe vételével történt.
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THM: 28,84 %

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem
tükrözi a hitel kamatkockázatát. A feltüntetett THM érték számítása 375.000 – Ft hitelkeretet alapul véve és
1 éves futamidő figyelembe vételével történt.
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2013. december 01-től igényelhető.

A Bank az Üzletfél részére teljesített szolgáltatásoknak a szokásos mértékét meghaladó költségei –
különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a közreműködő igénybevételének költségei, a jogi és
egyéb szakértői költségek, postaköltségek, illetékek – az Üzletfelet terhelik.

