VEGYEN RÉSZT A CIB EASY MUNKAVÁLLALÓI
KEDVEZMÉNYPROGRAMBAN CIB ECO SZÁMLAVEZETÉSSEL!
MIÉRT JÓ A CIB ECO BANKSZÁMLA?
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Díjmentes számlanyitás és számlavezetés (amennyiben a havi jóváírás eléri a mindenkori minimálbért)1
Díjmentes a CIB ECO Bankszámla vagy CIB ECO Plusz Bankszámla mellé igényelt CIB Devizaszámla havi számlavezetése

ÚJ

Díjmentes a CIB Visa Inspire Elektronikus Bankkártya az első évben, betétikártya-szolgáltatás igénybevételével2:
> Díjmentes, korlátlan készpénzfelvétel külföldön, CIB Visa Inspire bankkártyával az Intesa Sanpaolo csoport készpénzkiadó
automatáiból 12 országban3
> Díjmentes a betéti kártyával történő vásárlás belföldön és külföldön egyaránt

IGÉNYBE VEHETŐ A CIB ECO BANKSZÁMLÁHOZ IS:

0 Ft

Díjmentes az adott hónapban első 2 alkalommal történő készpénzfelvétel belföldön forintban, összesen maximum 150 000 forint
összegig bármely hazai ATM-ből, jogszabályi előírások alapján.4

PLUSZ KEDVEZMÉNY AZ ECO BANKSZÁMLÁHOZ AZ EASY KEDVEZMÉNYPROGRAM KERETÉBEN:

0 Ft

Díjmentes átutalás belföldön, forintban, internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatásainkon keresztül (CIB Bank Mobilalkalmazás,
CIB Bank Online, CIB Internet Bank)5, valamint lehetősége van rendszeres átutalásra és csoportos beszedésre is.

PLUSZ LEHETŐSÉG:

0 Ft

Díjmentes, személyre szabható értesítések a CIB Bank Mobilalkalmazásban

Ismerje meg a CIB Easy Kedvezményprogram mindennapi pénzügyekhez és hitelekhez kapcsolódó további kedvezményeit
a www.cib.hu/easydolgozo weboldalon!

HUF

CIB Welcome Ügyfélajánló Program
Most érdemes ajánlani vagy ajánlással CIB bankszámlát nyitni, mert a CIB Welcome Program keretében
2020. december 31-ig mind az ajánlót, mind az ajánlottat megjutalmazzuk!6 Részletek a www.cib.hu/welcome oldalon.

Számlanyitáshoz, kedvezmények igénybevételéhez, kérjük, keresse bizalommal munkatársunkat a megadott elérhetőségeken, vagy intézze
pénzügyeit várokozás nélkül:
foglaljon időpontot bankfiókunkba
honlapunkon, vagy

hívja az éjjel-nappal elérhető telefonos banki
szolgáltatásunkat (CIB24 telefonos ügyfélszolgálat)
a (+36 1) 4 242 242-as telefonszámon!

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül a CIB Bank részéről ajánlatételnek és nem jogosít kedvezmény igénybevételére. A CIB Easy kedvezményeket olyan cég munkavállalója veheti igénybe, aki az igénylés időpontjában munkajogviszonyban áll olyan vállalkozással, amely csatlakozott
a CIB Easy Kedvezményprogramhoz. A CIB Easy kedvezmények részletes feltételeit a CIB Easy Kedvezményprogram kondíciós lista tartalmazza, amely megtalálható a www.cib.hu oldalon, valamint a CIB bankfiókokban.
1
A CIB ECO Bankszámla havi számlavezetési díja 0 Ft, amennyiben havonta a mindenkori nettó minimálbérnek megfelelő összegű jóváírás érkezik átutalással a bankszámlára (akár több részletben is).
2
Az akció kizárólag a 2020. január 1. és 2020. december 31. között nyitott ECO bankszámlák mellé, a promóció ideje alatt a számlatulajdonos nevére igényelt első VISA Inspire Elektronikus Bankkártyára vonatkozik. A VISA Inspire Elektronikus bankkártyára vonatkozó részletes feltételeket,
díjakat a Bankkártya Kondíciós lista tartalmazza.
3
A CIB Visa Inspire Elektronikus és a CIB VISA Inspire Dombornyomott bankkártya esetében Intesa Sanpaolo bankcsoport tagjainak minősül: Olaszország, Horvátország, Egyiptom, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Bosznia-Hercegovina, Albánia, Oroszország, Szerbia, Ukrajna, Moldávia.
4
Adott hónap első 2 alkalommal történő forint készpénzfelvétele bármely belföldi ATM-ből, melyek együttes összege nem haladja meg a 150.000 Ft-ot díjmentes, amennyiben az adott számlához a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
36/A. § (5) bekezdésben meghatározott (két ingyenes készpénzfelvételi) nyilatkozatot ad meg. A díjmentes készpénzfelvétel részletes jogszabályi feltételeit a 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. § tartalmazza.
5
0 Ft a CIB Bank Mobilalkalmazáson, CIB Bank Online-on és a CIB Internet Bankon keresztül indított átutalás belföldön forintban, rendszeres átutalás, csoportos beszedés tranzakciós díja 2020. december 31-ig
(akciós ajánlatunk keretében).
6
A jóváírás teljesítésének és a promócióban való részvételnek a feltételeit a „CIB Welcome Ügyfélajánló Program promóció Promóciós szabályzat lakossági és kisvállalati ügyfelek
részére” című szabályzat tartalmazza! Kérjük, hogy olvassa el a Promóciós Szabályzatban foglaltakat, mert a jóváírás csak a Promóciós Szabályzatban felsorolt
feltételek hiánytalan teljesülése esetén jár.
A CIB Bank felelős pénzintézetként javasolja, hogy döntését ne csak ezt a reklámcélú tájékoztatást hozza meg,
informálódjon körültekintően!

