SAJTÓINFORMÁCIÓ
Most érdemes új bankszámlára váltani
Indul az egyszerűsített bankváltás
Budapest, 2016. október 28. – Most érdemes áttekinteni banki költségeinket, ugyanis
október 29-én lép hatályba az egyszerűsített bankszámlaváltás feltételeit és határidőit
rögzítő kormányrendelet – hívják fel a figyelmet a CIB Bank szakértői. Ennek
értelmében az új választott banknál úgy lehet számlát nyitni, hogy a korábbi
számlavezető pénzintézetnél személyesen meg sem kell jelenni az előző számla
lezárására.
Időről időre érdemes összehasonlítani a bankok számlacsomag ajánlatait, jelentős eltérések
lehetnek ugyanis az elérhető konstrukciók között. Most különösen aktuális lehet a
tájékozódás, ugyanis október 29-től hatályba lép 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.
Bankszámlaválasztás előtt érdemes végiggondolni, milyen banki szolgáltatásokat veszünk
rendszeresen igénybe. A bankszámla és az azon végzett tranzakciók bizonyos költségekkel
járnak, azonban ma már találhatunk olyan számlát, amely díjmentes. Ilyen például a CIB
Bank ECO bankszámlája, melynek havi számlavezetési díja 0 Ft, amennyiben a mindenkori
nettó minimálbérnek megfelelő összegű (jelenleg 73.815 Ft) jóváírás érkezik havonta
átutalással a számlára. Ráadásul a számlához most különböző időszakos kedvezmények,
akciók is tartoznak, melyekkel a további költségeket is megtakaríthatjuk.
Az okostelefonok terjedésével változnak az ügyfelek igényei, szokásai is, ehhez pedig már a
pénzügyi szolgáltatók is igyekeznek alkalmazkodni. Több bank már rendelkezik nemcsak
internetes felülettel, de mobilapplikációval is, amellyel akár a bankszámlákhoz kapcsolódó
egyes szolgáltatásokat is kiválthatjuk. Ilyen lehet például a banki SMS díja, amelyet a
mobilapplikációban található értesítésekkel helyettesíthetünk, így megtakaríthatjuk az
értesítési üzenetek költségeit.
A bankok időről időre akcióval díjazzák nemcsak új, de már meglévő ügyfeleiket is. Érdemes
odafigyelnünk ezekre az időszakos, akár egy-egy banki termékhez kapcsolódó
lehetőségekre, így további kedvezményekre, akár pénzjóváírásra is szert tehetünk. Ugyanígy
megtakaríthatjuk a bankkártyánk költségeit is, ha akciós időszakban igényeljük a kártyát.

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 Faktor, 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
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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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