HIRDETMÉNY
KONDÍCIÓS LISTA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS VÁLTOZÁSÁRÓL

I.

A módosítással érintett kondíciós lista

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy az alábbiakban meghatározott kondíciós lista 2016. április 21-i hatállyal a következők
szerint változnak.
Módosítással érintett kondíciós lista megnevezése:
• KONDÍCIÓS LISTA CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére
II.

A módosítás

1. KONDÍCIÓS LISTA CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy a kondíciós lista az Üzletfelek számára kedvezően a következők szerint módosul.
2016. április 21. előtt hatályos rendelkezések:

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK
A CIB Mobilbank Kártyafigyelő szolgáltatás összes értesítő SMS üzenete (a CIB Hitelkártya havi értesítőn
felül) díjmentesen elérhető az Espresso Szolgáltatási Csomaggal nem rendelkező üzletfelek számára is
Az akció 2012. augusztus 27-től visszavonásig érvényes.

1. 2016. április 12. és 2016. június 30. között végrehajtott, interneten keresztül történő Vásárlások
után további jóváírás jár, melynek mértéke az interneten keresztül történő vásárlással felhasznált
összeg 3%-a, de maximum 5000 Ft, feltéve ha az akciós időszakban legalább 4 db interneten
keresztüli vásárlás történt.
Az interneten keresztül történő vásárlások összege után járó jóváírásnak nem feltétele a Vásárlások
minimális összértéke és ez a jóváírás a Jóváírás mértékénél meghatározott jóváíráson felül jár. Az
interneten keresztül forintban történő Vásárlások a forintban végrehajtott Vásárlási tranzakciók
összértékébe ugyanúgy beleszámítanak, ezzel az akcióval nem kerülnek ott kizárásra. Egyebekben az
interneten keresztül történő vásárlások összege után járó jóváírásra a Vásárlással felhasznált összeg
után nyújtott jóváírásra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
2. 2016. január 1. és 2016. március 31. között az Espresso Szolgáltatási Csomaggal elérhető jóváírás
mértéke a Sportszaküzletekben (5655, 5941) és Sportklubok (7032, 7941, 7997, 7999) kereskedelmi
kódokon belüli forintban történt vásárlással felhasznált összeg 5%-a. A jóváírás maximális összege az
akciós időszakra vonatkozóan 5.000 Ft helyett 10.000 Ft.
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2016. április 21-től hatályos rendelkezések:

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK
A CIB Mobilbank Kártyafigyelő szolgáltatás összes értesítő SMS üzenete (a CIB Hitelkártya havi értesítőn
felül) díjmentesen elérhető az Espresso Szolgáltatási Csomaggal nem rendelkező üzletfelek számára is
Az akció 2012. augusztus 27-től visszavonásig érvényes.

1. 2016. április 12. és 2016. június 30. között – Espresso Szolgáltatási Csomag esetén –
végrehajtott, interneten keresztül történő Vásárlások után további jóváírás jár, melynek mértéke az
interneten keresztül történő vásárlással felhasznált összeg 3%-a, de maximum 5000 Ft, feltéve ha az
akciós időszakban legalább 4 db interneten keresztüli vásárlás történt.
Interneten keresztül történő Vásárlásnak minősül: a bármilyen devizanemben történő, az online
szerencsejáték és az államkincstári szolgáltatásokra vonatkozó (7995, 9754, 9399, 7800, 7801, 7802.)
üzleti kategórián kívül, bármilyen üzleti kategórián belüli Vásárlás.
Az interneten keresztül történő vásárlások összege után járó jóváírásnak nem feltétele a Vásárlások
minimális összértéke és ez a jóváírás a Jóváírás mértékénél meghatározott jóváíráson felül jár. Az
interneten keresztül forintban történő Vásárlások a forintban végrehajtott Vásárlási tranzakciók
összértékébe ugyanúgy beleszámítanak, ezzel az akcióval nem kerülnek ott kizárásra. Egyebekben az
interneten keresztül történő vásárlások összege után járó jóváírásra a Vásárlással felhasznált összeg
után nyújtott jóváírásra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
2. 2016. január 1. és 2016. március 31. között az Espresso Szolgáltatási Csomaggal elérhető jóváírás
mértéke a Sportszaküzletekben (5655, 5941) és Sportklubok (7032, 7941, 7997, 7999) kereskedelmi
kódokon belüli forintban történt vásárlással felhasznált összeg 5%-a. A jóváírás maximális összege az
akciós időszakra vonatkozóan 5.000 Ft helyett 10.000 Ft.

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. Akcióra vonatkozó feltételek helyesbítése.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetősége van arra, hogy a módosításokat ne fogadja el, és ezzel
együtt a bankkal megkötött szerződését 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

CIB Bank Zrt.
KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016.04.20.
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