CIB Partner kedvezmény
Magánszemélyek részére
Hatályos: 2016. július 1-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, egyöszszegű jövedelem átutalás és legalább 2 db megbízás
100 %
tetszőlegesen kombinálva az alábbiak közül:
- csoportos beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás
- Díjnet számlafizetés teljesítése Internet bankon keresztül
- minimum 1000 Ft állandó átutalási, illetve Internet Bankon,
mobilCIB-en, vagy CIB Bank mobilalkalmazáson megadott
eseti átutalási megbízás teljesítése
Tranzakciók
Bankközi átutalás GIRO-n keresztül
CIB Internet Bank, CIB Házibank, mobilCIB, CIB Bank mo50 %
bilalkalmazás
Bankon belüli átutalás
CIB Internet Bank, CIB Házibank, mobilCIB, CIB Bank mo50 %
bilalkalmazás
Átvezetés az Üzletfél CIB Banknál vezetett saját számlái
között
CIB Internet Bank, CIB Házibank, mobilCIB, CIB Bank mo50 %
bilalkalmazás
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
30 %
üzemeltetett saját ATM-ből
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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
50 %

Kedvezmény mértéke a CIB Café Hitelkártya1,2 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

50 %
1,3

Kedvezmény mértéke a CIB Folyószámlahitel

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.
2

THM: 36,30%

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.
3

THM: 27,79 %

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.
4

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.

3

CIB Partner kedvezmény
Magánszemélyek részére
Hatályos: 2016. július 1-től
B-702
MEGÁLLAPODÁS
MUNKAVÁLLALÓK / EGYÉB JOGVISZONY ALAPJÁN JOGOSULTAK RÉSZÉRE

CIB PARTNER KEDVEZMÉNYRE VONATKOZÓAN
amely létrejött egyrészről
Üzletfél neve :
Születési név :
Anyja neve :
Születési hely, idõ:
Lakcím :

mint számlatulajdonos (továbbiakban: Üzletfél)
másrészről a
CI B Ban k Z rt .
S zék h e l y: 1 0 2 7 B ud a pe st , M edv e u . 4- 14 .
Cég jeg yzék s zám : Cg . 01- 1 0- 04 100 4
A dó s zá m : 1 0 136 915- 4 -44 ,
C sop or t o s adó s zá m : 1 778 102 8- 5- 4 4
(továbbiakban: Bank),
mint Felek között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:
1. A Bank és a .............................................. cégnév (továbbiakban: Partner) között együttműködési
megállapodás jött létre CIB Partner kedvezményre vonatkozóan, mely alapján Partner munkavállalói / egyéb (pl. tagsági) jogviszony alapján jogosultak meghatározott banki termékeket, szolgáltatásokat kedvezménnyel vehetnek igénybe.
2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Üzletfél, mint a Partner munkavállalója az 1. pontban meghatározott együttműködési megállapodás alapján a „CIB Partner kedvezmény magánszemélyek részére elnevezésű” kondíciós listában foglaltak szerint az abban foglalt kedvezményeket igénybe veszi. Üzletfél a „CIB Partner kedvezmény magánszemélyek részére elnevezésű”
kondíciós listát átvette, azt megismerte.
3. Üzletfél a kedvezményeket a jelen szerződés aláírásának napjától a Partnerrel megkötött együttműködési megállapodás fennállása és a Partnerrel fennálló munkaviszonya alatt veheti igénybe.
4. Üzletfél kijelenti, hogy a kedvezménnyel érintett termékek és banki szolgáltatások standard kondícióit tartalmazó vonatkozó kondíciós listákat is megismerte, tudomásul veszi, hogy azok módosulhatnak az adott termékre vonatkozó szerződéses, Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek megfelelően.
5. Bank a „CIB Partner kedvezmény magánszemélyek részére elnevezésű” kondíciós lista egyoldalú
módosításának jogát fenntartja a Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételek 2.19.1.2.
pontjában foglalt esetekben. A Bank az Üzletfelet a számára kedvezőtlen módosításról a módosítás hatálybalépése előtt legalább két hónappal értesíti a módosításról szóló Hirdetmény bankfiókban történő kifüggesztésével és annak a bank hivatalos honlapján történő meghirdetésével. A
kedvezőtlen módosításról a bank Üzletfelét közvetlenül a részére, a módosítás hatályba lépését
két hónappal megelőzően küldött értesítésben közvetlen módon is értesíti. Az üzletfél számára
kedvezőtlen módosítást nem jelentő változásról a bank az üzletfelet legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző banki napon a módosításról szóló Hirdetmény bankfiókban történő kifüggesztésével és annak a bank hivatalos honlapján történő meghirdetésével értesíti.
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6. Jelen kedvezmény megállapodást az Üzletfél bármikor, indokolás nélkül azonnali hatállyal rendes
felmondás útján felmondhatja.
7. Üzletfél tudomásul veszi, hogy a jelen kedvezmény megállapodás az alábbi esetekben megszűnik:
• a partner és a bank között létrejött együttműködési megállapodás megszűnésével, vagy
• az Üzletfél Partnernél fennálló munkaviszonyának megszűnésével, vagy
• a kedvezményhez kapcsolódó bankszámla szerződés bármely okból történő megszűnésével.
A kedvezmény megállapodás megszűnésének időpontjától az Üzletfél a kedvezményre nem jogosult.
8. Üzletfél köteles a Partnerrel fennálló munkaviszony megszűnését, annak megszűnése időpontjától
számított 15 banki napon belül a banknak bejelenteni.
9. Üzletfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a bank a személyes adatait (név, anyja neve,
szül.hely., idő) a Partner részére munkavállalói jogviszony fennállásának ellenőrzése céljából átadja, kezelje.
10. Üzletfél tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha korábbi megszüntetésre került munkavállalói
juttatáscsomag alapján, a felmondó levélben foglaltak szerint 2014. január 05. napjáig, így a jelen
kedvezmény megállapodás aláírásának napján még kedvezményre jogosult, úgy jelen kedvezmény megállapodás aláírásával ezen korábbi kedvezmények megszüntetésre kerülnek és ettől
kezdve az Üzletfél kizárólag a jelen megállapodásban foglalt kedvezményekre lesz jogosult..
11. Amennyiben az Üzletfél nem munkavállalóként, hanem a Bank és a Partner társaság között létrejött együttműködési megállapodásban meghatározott, fennálló egyéb (pl. tagsági) jogviszony alapján jogosult a Partner kedvezményre, úgy ott ahol jelen megállapodás munkavállalót említ, egyéb
(pl.tagsági) jogviszony alapján jogosultat, munkáltatón a Partner társaságot, munkaviszonyon a
kedvezményre jogosító egyéb (pl.tagsági) jogviszonyt kell érteni.
12. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Bank mindenkor hatályos Általános
Üzletszabályzata, Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételei az irányadóak, az Üzletfél jelen Megállapodás aláírásával elismeri, hogy ezeket megismerte, tudomásul vette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Kelt:

Üzletfél aláírás:

Bank aláírás:
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