HIRDETMÉNY
KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK VÁLTOZÁSÁRÓL ÉS ÚJ RÉSZVÉTELI
SZABÁLYZAT KIHIRDETÉSÉRŐL
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: 01-10-041004) az alábbiak
szerint tájékoztatja az ügyfeleit a 2017. április 1-től és a 2017. július 1-től hatályba lépő változásokra:
- meglévő ügyfeleket nem érintve 2017. április 1-től nem igényelhető CIB Café Hitelkártyához
Espresso Szolgáltatási Csomag
- meglévő ügyfeleket nem érintve 2017. április 1-től igényelt hitelkártyákhoz nem kapcsolódik a
CIB Kiterjesztett Garancia
- meglévő ügyfeleket érintve 2017. július 1-től jelen Hirdetmény útján visszavonásra kerül a
Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó Vásárlással felhasznált összeg után
nyújtott jóváírásról szóló részvételi szabályzat
- meglévő ügyfeleket érintve 2017. július 1-ei hatállyal a Bank felmondja az Espresso
Szolgáltatási Csomagot a benne lévő szolgáltatásokkal együtt, mely felmondásról a Bank az
ügyfeleket külön levélben értesíti.
- meglévő ügyfeleket érintve 2017. július 1-ei hatállyal megszűnik a CIB Kiterjesztett Garancia,
kivéve azon biztosított vagyontárgyak vonatkozásában, amelyek 2017. július 1-ig regisztrálásra kerülnek,
melyről a Bank az ügyfeleket külön levélben értesíti.

-

új promóció kerül meghirdetésre

Továbbá tájékoztatja Ügyfeleit, hogy 2017. április 1. napján új promóció kerül meghirdetésre mellyel
az alábbi kondíciós listák és ügyféltájékoztatók az ügyfél számára kedvezően módosulnak és a
Részvételi Szabályzat a Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó 2017. évi második
negyedéves CIB hitelkártya akcióról szóló dokumentum meghirdetésre került.

I.

A változással érintett kondíciós listák és ügyféltájékoztatók

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy az alábbiakban meghatározott kondíciós listák és ügyféltájékoztatók 2017. április
1.-jei hatállyal a következők szerint módosulnak.
Változással érintett kondíciós listák megnevezése:
 KONDÍCIÓS LISTA CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére
 KONDÍCIÓS LISTA CIB Hitelkártyák, CIB Lízing Hitelkártya, CIB-Generali Hitelkártya,
Aranykor Hitelkártya Magánszemélyek részére
 KONDÍCIÓS LISTA CIB Bevásárlókártya Devizabelföldi magánszemélyek részére
Változással érintett ügyféltájékoztatók megnevezése:
 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a CIB Café Hitelkártya Espresso választható szolgáltatási csomagról
 ÜGYFÉLTÁJÉLKOZTATÓ CIB Café és MasterCard Gold Hitelkártya Magánszemélyek
részére
 RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT a Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó
Vásárlással felhasznált összeg után nyújtott jóváírásról
 ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ ÉS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK AZ EUROP ASSISTANCE S.A.
IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA
Új részvételi szabályzat megnevezése:
 RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT a Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó 2017. évi
második negyedéves CIB hitelkártya akcióról
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II.

A változás

1. KONDÍCIÓS LISTA CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére
2017. április 1. előtt hatályos rendelkezések:

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK
2017. január 1. és 2017. március 31. közötti, a választott kategóriában történő Vásárlások után
további jóváírás jár, melynek mértéke a választott kategóriában történő vásárlások 20%-a, de erre az
időszakra összesen maximum 15000 Ft. Az akcióra vonatkozó további információkat A
Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó 2017. évi első negyedéves CIB hitelkártya
akcióról szóló részvételi szabályzat tartalmazza.
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.
CIB Café Hitelkártya általános kondíciói
Főkártya éves díja1, 23, 24

2 800 Ft
Első éves díj 0 Ft 2017.01.01. és 2017.03.31. között
igényelt Hitelkártyák esetén26

Társkártya11 éves díj

2 800 Ft
Első éves díj 0 Ft 2017.01.01. és 2017.03.31. között
igényelt társkártyák esetén, ha a főkártya igénylése is
ebben az időszakban történt26

Hitelkártyaszámla vezetési díja4, 23

250 Ft
az első kártyakibocsátást követő második
fordulónapig 0 Ft
0 Ft az első évben25 2017.01.01. és 2017.03.31. és a
2016.10.01. és 2016.12.31. között igényelt Hitelkártyák
esetén

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Espresso Szolgáltatási Csomag havi díja10,
mely tartalmazza az alábbiakat:
 CIB Mobilbank Kártyafigyelő szolgáltatás
összes értesítő SMS-e (a CIB Hitelkártya
havi értesítőn felül)
 CIB Kiterjesztett Garancia22
 Vásárlással felhasznált összeg után
nyújtott jóváírás
Jóváírás alapjául szolgáló Vásárlások
maximális összértéke 500 000 Ft
Vásárlások minimális összértéke naptári
negyedévente 60 000 Ft
Jóváírás mértéke 8 kereskedelmi
kategóriában (meghatározott kereskedelmi
kategória kódok esetén) történt Vásárlással
felhasznált összeg 1%-a19.

300 Ft/ minden megkezdett hónap 10
0 Ft az első évben25 2017.01.01. és 2017.03.31.és a
2016.10.01. és 2016.12.31. között igényelt Hitelkártyák
esetén

A Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó 2016. CIB Hitelkártya akció alapján a 2017.
január 1. után esedékessé váló első éves díj 0 Ft a 2016. október 1 és 2016. december 31. között
igényelt főkártya és a 2016. október 1 és 2016. december 31. között igényelt társkártya esetében, ha
a főkártya igénylése is ebben az időszakban történt.
26
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2017. április 1.-től hatályos rendelkezések:

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK
2017. április 1. és 2017. június 30. közötti, a választott kategóriában történő vásárlások után
további jóváírás jár, melynek mértéke a választott kategóriában történő vásárlások 10%-a, de erre az
időszakra összesen maximum 10000 Ft. Az akcióra vonatkozó további információkat a
www.cib.hu/hitelkartyaakcio oldalon vagy a Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó 2017.
évi második negyedéves CIB hitelkártya akcióról szóló részvételi szabályzat tartalmazza.
A CIB Mobilbank Kártyafigyelő szolgáltatás összes értesítő SMS üzenete (a CIB Hitelkártya havi
értesítőn felül) díjmentesen elérhető az Espresso Szolgáltatási Csomaggal nem rendelkező, 2017.
április 1. előtt igényelt CIB Café Hitelkártyák számára is. Az akció 2012. augusztus 27-től
visszavonásig érvényes.
CIB Café Hitelkártya általános kondíciói
Főkártya éves díja1, 23, 24

2 800 Ft
Első éves díj 0 Ft 2017.04.01. és 2017.06.30. között
igényelt Hitelkártyák esetén26

Társkártya11 éves díj

2 800 Ft
Első éves díj 0 Ft 2017.04.01. és 2017.06.30. között
igényelt társkártyák esetén, ha a főkártya igénylése is
ebben az időszakban történt26

Hitelkártyaszámla vezetési díja4, 23

250 Ft
az első kártyakibocsátást követő második
fordulónapig 0 Ft
0 Ft az első évben25 2017.04.01. és 2017.06.30. igényelt
Hitelkártyák esetén

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Espresso Szolgáltatási Csomag havi díja10,
mely tartalmazza az alábbiakat:
 CIB Mobilbank Kártyafigyelő szolgáltatás
összes értesítő SMS-e (a CIB Hitelkártya
havi értesítőn felül)
 CIB Kiterjesztett Garancia22
 Vásárlással felhasznált összeg után
nyújtott jóváírás
Jóváírás alapjául szolgáló Vásárlások
maximális összértéke 500 000 Ft
Vásárlások minimális összértéke naptári
negyedévente 60 000 Ft
Jóváírás mértéke 8 kereskedelmi
kategóriában (meghatározott kereskedelmi
kategória kódok esetén) történt Vásárlással
felhasznált összeg 1%-a19

300 Ft/ minden megkezdett hónap 10
2017.04.01-től az Espresso Szolgáltatási Csomag nem
igényelhető.
2017. július 1-én az Espresso Szolgáltatási Csomag és így
az abba foglalt CIB Kiterjesztett Garancia és a Vásárlással
felhasznált összeg után nyújtott jóváírás szolgáltatások
megszűnnek. A CIB Mobilbank Kártyafigyelő szolgáltatás
összes értesítő SMS-e (a CIB Hitelkártya havi értesítőn
felül) nem szűnik meg.

CIB Mobilbank Kártyafigyelő szolgáltatás5
 SMS üzenetek a vásárlási és
készpénzfelvételi tranzakciókról
 A főkártyabirtokos részére a fordulónapon
küldött SMS üzenet az esedékes
tartozásról

112 Ft / hó/telefonszám 27

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: 10136915-2-44 Tőzsdetagság:
Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

3

27

A havi díj először az igénybevétel induló napján, majd havonta a szolgáltatás igénylésének fordulónapján.
A díj a 2017. április 1-től kötött Mobilbank szerződésekre alkalmazandó.

2017. évi második negyedéves CIB hitelkártya akció alapján, a 2017. április 1. után esedékessé váló
első éves díj 0 Ft, a 2017. április 1. és 2017. június 30. között igényelt főkártya és a 2017. április 1. és
2017. június 30. között igényelt társkártya esetében, ha a főkártya igénylése is ebben az időszakban
történt.
26

2. KONDÍCIÓS LISTA CIB Hitelkártyák, CIB Lízing Hitelkártya, CIB-Generali Hitelkártya,
Aranykor Hitelkártya Magánszemélyek részére
2017. április 1. előtt hatályos rendelkezések:

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK
2017. január 1. és 2017. március 31. közötti, a választott kategóriában történő Vásárlások után
további jóváírás jár, melynek mértéke a választott kategóriában történő vásárlások 20%-a, de erre az
időszakra összesen maximum 15000 Ft.
Az akcióra vonatkozó további információkat a Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó
2017. évi első negyedéves CIB hitelkártya akcióról szóló részvételi szabályzat tartalmazza.
A Bank negyedévente vásárlás visszatérítést nyújt a „Részvételi Szabályzat a CIB Hitelkártyákhoz és
Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó vásárlás visszatérítéshez” dokumentumban foglaltak szerint a CIB
MasterCard Standard, Gold, Lízing, Aranykor, CIB-Generali, Visa Electron hitelkártyák esetén.
Az akcióra vonatkozó további információkat, a fent nevezett Részvételi Szabályzat tartalmazza.

ALAPKONDÍCIÓK
Hitelkártya típusa1

MasterCard Gold

Főkártya éves díja13, 28

15 600 Ft
Első éves díj 0 Ft 2017.01.01. és 2017.03.31. között
igényelt Hitelkártyák esetén

Társkártya12 éves díja13

12 400 Ft
Első éves díj 0 Ft 2017.01.01. és 2017.03.31. között
igényelt társkártyák esetén, ha a főkártya igénylése is
ebben az időszakban történt

Egyéb a Hitelkártyához mint fizetési eszközhöz kapcsolódó díjak, jutalékok
250 Ft

Havi zárlati díj16,26

0 Ft az első évben27 2016.01.01. és 2016.03.31. és a
2016.10.01. és 2016.12.31 között igényelt Hitelkártyák
esetén

KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
A biztosítás díja nem kerül áthárításra a biztosítottra

CIB Kiterjesztett Garancia24

A Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó 2016. CIB Hitelkártya akció alapján 2017.
január 1. után esedékessé váló első éves díj 0 Ft a 2016. október 1 és 2016. december 31. között
igényelt főkártya és a 2016. október 1 és 2016. december 31. között igényelt társkártya esetében, ha
a főkártya igénylése is ebben az időszakban történt.
28
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2017. április 1.-től hatályos rendelkezések:

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK
2017. április 1. és 2017 június 30. közötti, a választott kategóriában történő vásárlások után
további jóváírás jár, melynek mértéke a választott kategóriában történő vásárlások 10%-a, de erre az
időszakra összesen maximum 10000 Ft.
Az akcióra vonatkozó további információkat a www.cib.hu/hitelkartyaakcio vagy a Hitelkártyákhoz és
Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó 2017. évi második negyedéves CIB hitelkártya akcióról szóló
részvételi szabályzat tartalmazza.
2017. július 1-től a „Részvételi Szabályzat a CIB Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó
vásárlás visszatérítéshez” című részvételi szabályzat visszavonásra kerül. A részvételi szabályzat
visszavonására tekintettel a Bank utolsó vásárlás visszatérítést a 2017. II. negyedévre vonatkozó
vásárlások után teljesíti, úgy hogy a jóváírást 2017. július második felében fizeti ki a
Hitelkártya/Bevásárlókártya-számlán.

ALAPKONDÍCIÓK
Hitelkártya típusa1

MasterCard Gold

Főkártya éves díja13, 26

15 600 Ft
Első éves díj 0 Ft 2017.04.01. és 2017.06.30. között
igényelt Hitelkártyák esetén28

Társkártya12 éves díja13

12 400 Ft
Első éves díj 0 Ft 2017.04.01. és 2017.06.30. között
igényelt társkártyák esetén, ha a főkártya igénylése is
ebben az időszakban történt28

Egyéb a Hitelkártyához mint fizetési eszközhöz kapcsolódó díjak, jutalékok
250 Ft

Havi zárlati díj16,26

0 Ft az első

évben27

2017.04.01 és 2017.06.30 igényelt
Hitelkártyák esetén

KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
CIB Kiterjesztett Garancia24
2017. 04.01-től igénylelt hitelkártyákhoz a biztosítás
nem kapcsolódik. A biztosítás 2017. 07.01-én
megszűnik, kivéve azon biztosított vagyontárgyak
vonatkozásában, amelyek 2017. 07.01-ig regisztrálásra
kerülnek.

A biztosítás díja nem kerül áthárításra a biztosítottra

2017. évi második negyedéves CIB hitelkártya akció alapján, a 2017. április 1. után esedékessé
váló első éves díj 0 Ft, a 2017. április 1. és 2017. június 30. között igényelt főkártya és a 2017. április
1. és 2017. június 30. között igényelt társkártya esetében, ha a főkártya igénylése is ebben az
időszakban történt.
28
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3. KONDÍCIÓS LISTA CIB Bevásárlókártya Devizabelföldi magánszemélyek részére
2017. április 1. előtt hatályos rendelkezések:

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK
1. 2017. január 1. és 2017 március 31. közötti, a választott kategóriában történő Vásárlások után
további jóváírás jár, melynek mértéke a választott kategóriában történő vásárlások 20%-a, de erre az
időszakra összesen maximum 15000 Ft.
Az akcióra vonatkozó további információkat A Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó 2017.
évi első negyedéves CIB hitelkártya akcióról szóló részvételi szabályzat tartalmazza.
2. A Bank negyedévente vásárlás visszatérítést nyújt a „Részvételi Szabályzat a CIB Hitelkártyákhoz és
Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó vásárlás visszatérítéshez” dokumentumban foglaltak szerint.
Az akcióra vonatkozó további információkat, a fent nevezett Részvételi Szabályzat tartalmazza.
2017. április 1.-től hatályos rendelkezések:

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK
1. 2017. április 1. és 2017 június 30. közötti, a választott kategóriában történő vásárlások után
további jóváírás jár, melynek mértéke a választott kategóriában történő vásárlások 10%-a, de erre az
időszakra összesen maximum 10000 Ft.
Az akcióra vonatkozó további információkat a www.cib.hu/hitelkartyaakcio vagy a Hitelkártyákhoz és
Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó 2017. évi második negyedéves CIB hitelkártya akcióról szóló részvételi
szabályzat tartalmazza.
2. 2017. július 1-től a „Részvételi Szabályzat a CIB Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó
vásárlás visszatérítéshez” című részvételi szabályzat visszavonásra kerül. A részvételi szabályzat
visszavonására tekintettel a Bank utolsó vásárlás visszatérítést a 2017. II. negyedévre vonatkozó
vásárlások után teljesíti, úgy hogy a jóváírást 2017. július második felében fizeti ki a
Hitelkártya/Bevásárlókártya-számlán.
4. ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ A CIB Café Hitelkártya Espresso választható szolgáltatási
csomagról

2017. április 1. előtt hatályos rendelkezések

2017. április 1.-től hatályos rendelkezések

2017. január 1. és 2017. március 31. közötti, a
választott kategóriában történő Vásárlások
után további jóváírás jár, melynek mértéke a
választott kategóriában történő vásárlások 20%-a,
de erre az időszakra összesen maximum 15000
Ft.

2017. április 1. és 2017. június 30. közötti, a
választott kategóriában történő vásárlások
után további jóváírás jár, melynek mértéke a
választott kategóriában történő vásárlások 10%-a,
de erre az időszakra összesen maximum 10000
Ft.

Az akcióra vonatkozó további információkat A
Hitelkártyákhoz
és
Bevásárlókártyákhoz
kapcsolódó 2017. évi első negyedéves CIB
hitelkártya akcióról szóló részvételi szabályzat
tartalmazza.

Az akcióra vonatkozó további információkat A
Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz
kapcsolódó 2017. évi második negyedéves CIB
hitelkártya akcióról szóló részvételi szabályzat
tartalmazza.

2017. január 1. és 2017. március 31. időszakban
CIB Café Hitelkártya igénylések esetében, a
kiegészítő szolgáltatásaként az ügyfelek
díjmentesen választhatják az Espresso
szolgáltatási csomagot.
A CIB Café Hitelkártya kiegészítő szolgáltatásaként
az ügyfelek díj ellenében választhatják az Espresso
szolgáltatási csomagot, mely szolgáltatási csomag
az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

2017. április 1-től nem igényelhető Espresso
Szolgáltatási Csomag.
2017. július 1.-n az Espresso Szolgáltatási Csomag
és így az abba foglalt CIB Kiterjesztett Garancia és
a Vásárlással felhasznált összeg után nyújtott
jóváírás szolgáltatások megszűnnek. Az Espresso
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Szolgáltatási Csomag megszűnésétől függetlenül a
CIB Mobilbank Kártyafigyelő szolgáltatás összes
értesítő SMS-e (a CIB Hitelkártya havi értesítőn
felül) nem szűnik meg. A Bank a felmondásról az
ügyfeleket külön levélben értesíti.
1. CIB Mobilbank Kártyafigyelő Szolgáltatás

1. CIB Mobilbank Kártyafigyelő Szolgáltatás

A Főkártyabirtokos részére küldött fordulónapi SMS
üzeneten felül az Espresso Szolgáltatási Csomag
választása esetén a hitelkártyaszámlához tartozó
kártyabirtokosok a szolgáltatási csomag havi
díjának ellenében a CIB Mobilbank Kártyafigyelő
szolgáltatás összes egyéb értesítő SMS-ét
megkapják, melyek például a vásárlásokról,
készpénzfelvételről küldött SMS üzenetek.

2017.
július
1-ig
minden
változatlan,
a
Főkártyabirtokos részére küldött fordulónapi SMS
üzeneten
felül
az
Espresso
Szolgáltatási
Csomagban
a
hitelkártyaszámlához
tartozó
kártyabirtokosok a szolgáltatási csomag havi
díjának ellenében a CIB Mobilbank Kártyafigyelő
szolgáltatás összes egyéb értesítő SMS-ét
megkapják, melyek például a vásárlásokról,
készpénzfelvételről küldött SMS üzenetek.
2017. július 1-től: a Főkártyabirtokos részére küldött
fordulónapi SMS üzenet küldésében nincs változás.
Azon ügyfelek, akik Espresso Szolgáltatási
Csomaggal rendelkeztek, függetlenül attól, hogy
Espresso Szolgáltatási Csomag megszűnik a CIB
Mobilbank Kártyafigyelő szolgáltatás összes egyéb
értesítő
SMS-ét
(például
a
vásárlásokról,
készpénzfelvételről) megkapják és ezért a bank
nem számít fel díjat.

2. Vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírás

A CIB Café Hitelkártya Espresso választható
szolgáltatási csomag választása esetén a havi díj
ellenében a Bank a hitelkártyával (ideértve a
társkártyát is) forintban történt vásárlások után 1 %os legfeljebb azonban 5 000 Ft visszafizetést
teljesít naptári negyedévente.
A vásárlás visszatérítés kifizetésének feltétele,
hogy a kifizetés napján az Üzletfél rendelkezzen
CIB Café Hitelkártya számlával és rendelkezzen a
választható Espresso szolgáltatási csomaggal és a
CIB Café Hitelkártyáról szóló szerződés, ne álljon
bármely fél által kezdeményezett felmondás hatálya
alatt.

2. Vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírás
Az Espresso Szolgáltatási Csomag megszűnésére
tekintettel az Espresso Szolgáltatási Csomagba
foglalt Vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírás
megszűnik a 2017. július 1-től történő vásárlásokra.
A CIB Café Hitelkártya Espresso választható
szolgáltatási csomag választása esetén a havi díj
ellenében a Bank a hitelkártyával (ideértve a
társkártyát is) forintban történt vásárlások után 1 %os legfeljebb azonban 5 000 Ft visszafizetést
teljesít naptári negyedévente, utoljára a 2017 II.
negyedévre vonatkozó költési időszakra
2017. július 1-ig az Espresso Szolgáltatási Csomagba
foglalt vásárlás visszatérítés kifizetésének feltétele, hogy
a kifizetés napján az Üzletfél rendelkezzen CIB Café
Hitelkártya számlával és rendelkezzen a választható
Espresso szolgáltatási csomaggal és a CIB Café
Hitelkártyáról szóló szerződés, ne álljon bármely fél által
kezdeményezett felmondás hatálya alatt.
2017. április 1. előtt igényelt CIB Café Hitelkártyáknál, az
Espresso Szolgáltatási Csomagba foglalt az utolsó, 2017.
július második felében történő vásárlás visszatérítés
kifizetésének feltétele, hogy a kifizetés napján az Üzletfél
rendelkezzen CIB Café Hitelkártya számlával és 2017.
június 30.-n (tehát a felmondás hatályba lépését
megelőző naptári nap) a választható Espresso
szolgáltatási csomaggal és a CIB Café Hitelkártyáról
szóló szerződés ne álljon bármely fél által
kezdeményezett felmondás hatálya alatt.

3. CIB Kiterjesztett Garancia

3. CIB Kiterjesztett Garancia

A CIB Kiterjesztett Garancia szolgáltatással a
kártyabirtokosok az általuk, CIB Café hitelkártyával

Az Espresso Szolgáltatási Csomag megszűnésére
tekintettel az Espresso Szolgáltatási Csomagba

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: 10136915-2-44 Tőzsdetagság:
Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

7

vásárolt egyes háztartási és szórakoztató
elektronikai eszközök 1 vagy 2 éves gyári
garanciáját még további 1 évvel (365 nap)
meghosszabbíthatják, ha a vagyontárgy
regisztrálása a biztosító honlapján (www.cib.europassistance.hu) a vásárlás napjától számított 30
napon belül megtörténik. További
információk:www.cib.hu/maganszemelyek/
szolgaltatasok/hitelkartyak/cafe_hitelkartya/index
oldalon.

foglalt CIB Kiterjesztett Garancia megszűnik
2017. július 1-én, kivéve azon biztosított
vagyontárgyak
vonatkozásában,
amelyek
2017.július 1-ig regisztrálásra kerülnek.
2017. július 1.-ig regisztrált vagyontárgyaknál a CIB
Kiterjesztett
Garancia
szolgáltatással
a
kártyabirtokosok az általuk, CIB Café hitelkártyával
vásárolt egyes háztartási és szórakoztató
elektronikai eszközök 1 vagy 2 éves gyári
garanciáját még további 1 évvel (365 nap)
meghosszabbíthatják,
ha
a
vagyontárgy
regisztrálása a biztosító honlapján (www.cib.europassistance.hu) a vásárlás napjától számított 30
napon belül megtörténik.
2017. július 1.-től nincs lehetőség új vagyontárgy
regisztrálására.

5. ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ CIB Café és MasterCard Gold Hitelkártya Magánszemélyek
részére

2017. április 1. előtt hatályos rendelkezések
A CIB Café és MasterCard Gold Hitelkártyával viszont a
bank pénzét használhatja akár 45 napig kamatmentesen
és amennyiben a CIB Café Hitelkártyához kiegészítő
szolgáltatatásként az Espresso Szolgáltatási csomagot
választja vásárlással felhasznált összeg után
pénzvisszatérítést is kap

2017. április 1.-től hatályos rendelkezések
A CIB Café és MasterCard Gold Hitelkártyával viszont a
bank pénzét használhatja akár 45 napig kamatmentesen
és vásárlással felhasznált összeg után pénzvisszatérítést
is kap.

CIB Kártyafigyelő Szolgáltatás
A CIB Café Hitelkártyához kínáljuk a CIB Mobilbank
Kártyafigyelő Rendszert, amely sms-ben értesíti Önt a
kártyával történt vásárlásokról.
Espresso szolgáltatási csomag

Espresso szolgáltatási csomag
Az Espresso Szolgáltatási Csomag választása esetén a
hitelkártyaszámlához tartozó kártyabirtokosok a
szolgáltatási csomag havi díjának ellenében a fordulónapi
SMS üzeneten felül a CIB Mobilbank Kártyafigyelő
szolgáltatás összes értesítő SMS üzenetét megkapják
(például a vásárlásokról, készpénzfelvételről szóló SMS
üzenetek), valamint Bank a hitelkártyával (ideértve a
társkártyát is) forintban történt vásárlások után
visszatérítést teljesít naptári negyedévente.

CIB Kiterjesztett Garancia
A CIB Kiterjesztett Garancia szolgáltatással a
kártyabirtokosok az általuk, CIB GOLD hitelkártyával
vásárolt egyes háztartási és szórakoztató elektronikai
eszközök 1 vagy 2 éves gyári garanciáját még további 1
évvel (365 nap) meghosszabbíthatják, ha a vagyontárgy
regisztrálása a biztosító honlapján (www.cib.europ-

2017. április 1.-től a CIB Café Hitelkártyához nem
igényelhető Espresso Kiegészítő Szolgáltatási
Csomag
2017. április 1.-ig a CIB Café Hitelkártyához igényelt
Espresso Szolgáltatási Csomagot, a benne foglalt
szolgáltatásokkal együtt a Bank 2017. július 1.-ei hatállyal
megszünteti, a Bank a felmondásról az ügyfeleket külön
levélben értesíti.
A meglévő CIB Café Hitelkártyához igényelt Espresso
szolgáltatási csomag keretében a hitelkártyaszámlához
tartozó kártyabirtokosok a szolgáltatási csomag havi
díjának ellenében a fordulónapi SMS üzeneten felül a
CIB Mobilbank Kártyafigyelő szolgáltatás összes értesítő
SMS üzenetét megkapják (például a vásárlásokról,
készpénzfelvételről szóló SMS üzenetek), valamint 2017.
július 1.-ig a Bank a hitelkártyával (ideértve a társkártyát
is) forintban történt vásárlások után visszatérítést teljesít
naptári negyedévente.
CIB Kiterjesztett Garancia
2017. április 1-től igénylelt hitelkártyákhoz a CIB
Kiterjesztett Garancia nem kapcsolódik. A CIB
Kiterjesztett Garancia megszűnik 2017. július 1-én,
kivéve azon biztosított vagyontárgyak vonatkozásában,
amelyek 2017. július 1-ig regisztrálásra kerülnek.
2017. július 1.-ig regisztrált vagyontárgyaknál a CIB
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assistance.hu) a vásárlás napjától számított 30 napon
belül
megtörténik.
További
információk:
www.cib.hu/maganszemelyek/szolgaltatasok/
hitelkartyak/cib/hitelkartyak/index oldalon.

Kiterjesztett Garanciaszolgáltatással a kártyabirtokosok
az általuk, CIB GOLD hitelkártyával vásárolt egyes
háztartási és szórakoztató elektronikai eszközök 1 vagy 2
éves gyári garanciáját még további 1 évvel (365 nap)
meghosszabbíthatják, ha a vagyontárgy regisztrálása a
biztosító honlapján (www.cib.europ-assistance.hu) a
vásárlás napjától számított 30 napon belül megtörténik.
További
információk:

www.cib.hu/maganszemelyek/szolgaltatasok/
hitelkartyak/cib/hitelkartyak/index oldalon.
2017. július 1.-től nincs lehetőség új vagyontárgy
regisztrálására.
Vásárlásai után még visszatérítést is kap!
Aktuális kiemelt visszatérítési ajánlatunkról bővebben a
www.cib.hu/hitelkartyaakcio
oldalon
vagy
a
Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó
2017. évi második negyedéves CIB hitelkártya akcióról
szóló részvételi szabályzatban tájékozódhat.

Vásárlásai után még visszatérítést is kap!

A Bank naptári negyedévente maximum 500 000 forint
összértékű, 8 üzleti kategórián belüli (benzinkút, otthon,
ruházat, szépségápolás-egészség, utazás, barkács-kert,
elektronikai áruházak, szórakozás), HUF-ban (forintban)
történt Vásárlás útján felhasznált összeg után jóváírást
teljesít a Főkártyabirtokos részére, amennyiben a
Hitelkártyaszámlához tartozó Hitelkártyák birtokosai az
érintett negyedévben összesen legalább 60 000 forint
összértékben vásároltak.
A részvételi feltételeket a 2012. július 1-től visszavonásig
érvényes „a Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz
kapcsolódó Vásárlással felhasznált összeg után nyújtott
jóváírásról” című szabályzat tartalmazza, amely
megtalálható a CIB bankfiókokban, illetve a www.cib.hu
honlapon.

A „Részvételi Szabályzat a CIB Hitelkártyákhoz és
Bevásárlókártyákhoz
kapcsolódó
vásárlás
visszatérítéshez” című részvételi szabályzat 2017. július
1-től visszavonásra kerül. A részvételi szabályzat
visszavonására tekintettel a Bank a részvételi szabályzat
szerint utolsó vásárlás visszatérítést a 2017. II.
negyedévre vonatkozó vásárlások után teljesíti, úgy hogy
a jóváírást 2017. július második felében fizeti ki a
Hitelkártya/Bevásárlókártya-számlán.
Utoljára a 2017 II. negyedévre a Bank naptári
negyedévente maximum 500 000 forint összértékű, 8
üzleti kategórián belüli (benzinkút, otthon, ruházat,
szépségápolás-egészség, utazás, barkács-kert,
elektronikai áruházak, szórakozás), HUF-ban (forintban)
történt Vásárlás útján felhasznált összeg után 1%
jóváírást teljesít a Főkártyabirtokos részére, amennyiben
a Hitelkártyaszámlához tartozó Hitelkártyák birtokosai az
érintett negyedévben összesen legalább 60 000 forint
összértékben vásároltak.

Az Espresso Szolgáltatási Csomag megszűnésére
tekintettel az Espresso Szolgáltatási Csomagba foglalt
Vásárlással felhasznált összeg utáni jóváírás megszűnik
a 2017. július 1-től történő vásárlásokra. Az Espresso
Szolgáltatási Csomag megszűnésére tekintettel a Bank
az Espresso Szolgáltatási Csomag szerint utolsó
vásárlás visszatérítést a 2017. II. negyedévre vonatkozó
vásárlások után teljesíti, úgy hogy a jóváírást 2017. július
második felében fizeti ki a Hitelkártya-számlán.
2017. július 1-ig az Espresso Szolgáltatási Csomagba
foglalt vásárlás visszatérítés kifizetésének feltétele,
hogy a kifizetés napján az Üzletfél rendelkezzen CIB
Café Hitelkártya számlával és rendelkezzen a
választható Espresso szolgáltatási csomaggal és a
CIB Café Hitelkártyáról szóló szerződés, ne álljon
bármely fél által kezdeményezett felmondás hatálya
alatt.
2017. április 1. előtt igényelt CIB Café Hitelkártyáknál,
az Espresso Szolgáltatási Csomagba foglalt az
utolsó, 2017. július második felében történő vásárlás
visszatérítés kifizetésének feltétele, hogy a kifizetés
napján az Üzletfél rendelkezzen CIB Café Hitelkártya
számlával és 2017. június 30.-n (tehát a felmondás
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hatályba lépését megelőző naptári nap) a választható
Espresso szolgáltatási csomaggal és a CIB Café
Hitelkártyáról szóló szerződés ne álljon bármely fél
által kezdeményezett felmondás hatálya alatt.
Főkártyabirtokosra vonatkozó alapfeltételek:
 Állandó magyarországi lakcímmel rendelkező,
devizabelföldi magánszemély


Főkártyabirtokosra vonatkozó alapfeltételek:
 Állandó magyarországi lakcímmel rendelkező,
devizabelföldi magánszemély


Életkor: 20-65 év

Életkor: 20-65 év
o

CIB Café Hitelkártyára vonatkozó reprezentatív példa 1.
évre: 375 000 Ft hitelösszeg és a teljes felhasznált
hitelkeret vissza nem fizetése esetén, 2,47% mértékű
havi hitelkamat, 2 800 Ft összegű főkártya díj, 250 Ft havi
számlavezetési díj és a 300 Ft összegű Espresso
Szolgáltatási Csomag figyelembevételével, a hitelkeret
teljes díja 105 694 Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes
összeg: 480 694 Ft. A hitelkamat típusa változó.

65 év feletti, hitelkártya iránt érdeklődő
ügyfeleinknek
javasoljuk,
hogy
folyószámlahitel
terméket
vegyen
igénybe, és használják a hitelkeretüket
betéti bankkártyával

CIB Café Hitelkártyára vonatkozó reprezentatív példa 1.
évre: 375 000 Ft hitelösszeg és a teljes felhasznált
hitelkeret vissza nem fizetése esetén, 2,47% mértékű
havi hitelkamat, 2 800 Ft összegű főkártya díj, 250 Ft havi
számlavezetési díj figyelembevételével, a hitelkeret teljes
díja 105 694 Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg:
480 694 Ft. A hitelkamat típusa változó.

6. RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT a Hitelkártyákhoz és Bevásárlókártyákhoz kapcsolódó
vásárlással felhasznált összeg után nyújtott jóváírásról

2017. április 1. előtt hatályos rendelkezések

Jelen Részvételi Szabályzat 2012. július 1-jétől
visszavonásig érvényes. Jelen részvételi szabályzat
tartalmazza a 2014. január 14-én meghirdetett
javítást, a 2014. április 29-én, a 2014. szeptember
30-án, a 2014. december 29–én, a 2014. december
30-án, a 2015. március 4-én, a 2015. május 28-án,
a 2015. szeptember 28-án, a 2015. december 22én és 2016.09.15.-én meghirdetett módosítást.

2017. április 1.-től hatályos rendelkezések
A részvételi szabályzat 2017. július 1-től
visszavonásra kerül.
Jelen Részvételi Szabályzat 2012. július 1-jétől
2017. július 1-ig érvényes. Jelen részvételi
szabályzat tartalmazza a 2014. január 14-én
meghirdetett javítást, a 2014. április 29-én, a 2014.
szeptember 30-án, a 2014. december 29–én, a
2014. december 30-án, a 2015. március 4-én, a
2015. május 28-án, a 2015. szeptember 28-án, a
2015. december 22-én és 2016.09.15.-én és a
2017. április 1-én meghirdetett módosítást.
A részvételi szabályzat visszavonására tekintettel a
Bank utolsó vásárlás visszatérítést a 2017. II.
negyedévre vonatkozó vásárlások után teljesíti, úgy
hogy a jóváírást 2017. július második felében fizeti
ki a Hitelkártya/Bevásárlókártya-számlán.

A visszavonás a részvételi szabályzat 16. pontja szerint történt.
7. ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ ÉS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK AZ EUROP ASSISTANCE
S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA

2017. április 1. előtt hatályos rendelkezések

2017. április 1.-től hatályos rendelkezések

A kockázatviselés kezdete és megszűnése

A kockázatviselés kezdete és megszűnése

A Biztosító kockázatviselése az adott, Biztosított
által regisztrált vagyontárgy vonatkozásában a
gyártó/ forgalmazó/ eladó garanciájának lejártát
követő nap 00.00 órájától kezdődik és a 365.
napon szűnik meg.
A
Biztosítotti
jogviszony
és
a
Biztosító

A Biztosító kockázatviselése az adott, Biztosított
által 2017. július 1-ig regisztrált vagyontárgy
vonatkozásában a gyártó/ forgalmazó/ eladó
garanciájának lejártát követő nap 00.00 órájától
kezdődik és a 365. napon szűnik meg.
A
Biztosítotti
jogviszony
és
a
Biztosító
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kockázatviselése megszűnik egyes Biztosítottak
vonatkozásában, az alábbi időpontokban:

Biztosított: A Szerződő azon lakossági
magánszemély üzletfelei, akik fő és/vagy
társkártya birtokosként, a Szerződővel bármelyik
kártyatársaság Gold típusú hitelkártyára vagy
Café hitelkártyára Espresso csomaggal
szerződéssel rendelkeznek.

A csoportos biztosítási szerződés a Szerződő és a
Biztosító megállapodásával jön létre a Szerződő
azon lakossági ügyfelei javára, akik a Szerződővel
bármelyik kártyatársaság Gold típusú hitelkártyára
és / vagy a CIB Café Espresso csomaggal ellátott
hitelkártyájára szerződést kötöttek. A Szerződő
ezen ügyfelei automatikusan a csoportos biztosítási
szerződés Biztosítottjaivá válnak.

kockázatviselése megszűnik egyes Biztosítottak
vonatkozásában, az alábbi időpontokban:
10.3.6. 2017. július 1-én, ha a Biztosított nem
regisztrált vagyontárgyat
Biztosított: 2017. április 1. és 2017. július 1 között
Biztosított: A Szerződő azon lakossági
magánszemély üzletfelei, akik fő és/vagy
társkártya birtokosként, a Szerződővel bármelyik
kártyatársaság Gold típusú hitelkártyára vagy
Café hitelkártyára Espresso csomaggal
szerződéssel rendelkeznek, ha a szerződésre
vonatkozó igényük 2017. április 1. előtt kelt.
2017. július 1. után Biztosított az, aki 2017. július
1-ig regisztrált vagyontárgyat
A csoportos biztosítási szerződés a Szerződő és a
Biztosító megállapodásával jön létre a Szerződő
azon lakossági ügyfelei javára, akik a Szerződővel
bármelyik kártyatársaság Gold típusú hitelkártyára
és / vagy a CIB Café Espresso csomaggal ellátott
hitelkártyájára szerződést kötöttek. A Szerződő
ezen ügyfelei 2017. április 1-ig automatikusan a
csoportos biztosítási szerződés Biztosítottjaivá
válnak. 2017. április 1-től új Biztosított nem kerül
meghatározásra.

A
csoportos
biztosítási
szerződés
hatálybalépésének napját követően Hitelkártyára
vonatkozó szerződések esetében a Hitelkártya
szerződés
adott
Biztosítottra
vonatkozó
létrejöttének napját követő nap 00.00 órájától
kezdődik.

A
csoportos
biztosítási
szerződés
hatálybalépésének napját követően 2017. április 1ig igényelt és ez alapján létrejött Hitelkártyára
vonatkozó szerződések esetében a Hitelkártya
szerződés
adott
Biztosítottra
vonatkozó
létrejöttének napját követő nap 00.00 órájától
kezdődik.

A Biztosítási jogviszony és a kockázatviselés
megszűnésének időpontja:

A Biztosítási jogviszony és a kockázatviselés
megszűnésének időpontja:
4.2.6.: 2017. július 1-én, ha a Biztosított nem
regisztrált vagyontárgyat

CIB Bank Zrt.
KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2017. március 31.
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