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MUNKÁLTATÓKÉNT MIÉRT ÉRI MEG 
CSATLAKOZNI?

 MUNKAVÁLLALÓKÉNT MILYEN 
KEDVEZMÉNYEK VEHETŐEK IGÉNYBE? 
HOGYAN SPÓROLHAT MEG AKÁR TÖBB 
TÍZEZER FORINTOT?

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYEK CIB ECO 
VAGY CIB ECO PLUSZ BANKSZÁMLÁK ESETÉN:

0Ft

Az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatásokon  
(CIB Internet Bank, CIB Bank Mobilalkalmazás, CIB Bank Online) 
keresztül indított átutalás belföldön forintban,  
2022. március 31-ig.1

0Ft CIB Devizaszámla havi számlavezetési díja.1

Költségek és kötelezettségek nélküli. 

Folyamata gyors és egyszerű. 

Más teendője nincs, munkavállalói egyénileg vehetik igénybe 
kedvezményeinket. 

Növelheti munkavállalói elégedettségét, egyedi kedvezményeket 
biztosítva számukra.

A CIB EASY EGY SZÉLESKÖRŰ 
KEDVEZMÉNYPROGRAM, 
AMELYBEN MIND A MUNKÁLTATÓ, 
MIND A MUNKATÁRSAK ELŐNYBEN 
RÉSZESÜLHETNEK.

CSATLAKOZÁS: 

CSATLAKOZÁST KÖVETŐEN: 

További részletek: www.cib.hu/easy-ceg 



HITELEKHEZ VAGY PÉNZÜGYI LÍZINGHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYEK:

MEGTAKARÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYEK:

HITELKÁRTYÁRA VONATKOZÓ KEDVEZMÉNYEK:

BIZTOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYEK CIB ECO VAGY CIB ECO 
PLUSZ BANKSZÁMLA MELLÉ:

100 000 Ft jóváírás jár Ingatlanfedezetes hitelek igénylése 
esetén. THM: 0,06%-9,12%2

Kamatkedvezmény CIB Előrelépő Személyi Kölcsön igénylése 
esetén, mely mértéke 7,50% pont havi jóváírási kötelezettség 
nélkül a teljes futamidőre. Kamat 11,49% – THM: 12,29%3

%
Kamatkedvezmény zárt végű pénzügyi lízing éves standard 
ügyleti kamat mértékéből 0,6% a teljes futamidőre. 
THM: 7,19% – 25,5%4

 Magasabb kamat és kedvező hozamlehetőség CIB Tandem  
és CIB Euró Tandem Megtakarítás esetén.5

 0 Ft

0 Ft az első évben a főkártya és társkártya éves díja  
CIB Optimum Hitelkártya és CIB Mastercard Gold Hitelkártya 
esetében.7

0Ft
Az igénylés hónapját követő 3 teljes hónapig a CIB Balesetőr 
biztosítások havi díja (nincs havi díjfizetési kötelezettség).6

0Ft
Az igénylés hónapját követő 2 teljes hónapig a havi díja  
a CIB Egészségőr 2.0 Standard, CIB Egészségőr 2.0 Optimum  
és CIB Egészségőr Prémium alapcsomagoknak.6

MUNKÁLTATÓKÉNT HOGYAN VEHETI IGÉNYBE 
A KEDVEZMÉNYEKET?

1.   A munkáltató csatlakozását követően azonnal elérhetővé válnak kiemelt 
kedvezményeink.

2.  Szükséges, hogy az adott kedvezmény igénylésének időpontjában 
munkajogviszonyban álljon a vállalkozással. (Ennek igazolása a kedvezmények 
igénylésekor megtett nyilatkozattal vagy a kölcsön igényléshez benyújtott 
munkáltatói igazolással történik bankfiókban vagy online.)

További részletek: www.cib.hu/easydolgozo



SZÁMLÁT MÁR MOBILJÁN KERESZTÜL IS 
NYITHAT, SZELFI AZONOSÍTÁSSAL!
A szelfi számlanyitásról és EASY kedvezményekről további információ a következő 
oldalon olvashat: https://net.cib.hu/maganszemelyek/akciok/easy továbbá az EASY 
kedvezményben való részesülés feltétele, az oldalon való előzetes regisztráció.

MÁR NÁLUNK BANKOL ÉS ELNYERTÉK 
TETSZÉSÉT SZOLGÁLTATÁSAINK? 
Ajánljon minket ismerőseinek, családtagjainak, üzleti partnereinek számlavezető 
bankként! Amennyiben ajánl vagy ajánlással CIB számlavezetést igényel mind 
az ajánlót, mind az ajánlottat jóváírásban részesítjük a CIB Welcome Program 
promóciónk14 keretében.

A promóció aktuális részleteiről érdeklődjön bankfiókjainkban, telefonos 
ügyfélszolgálatunkon, vagy a www.cib.hu/welcome oldalon.

MILYEN ELŐNYEI VANNAK CIB ECO 
ÉS CIB ECO PLUSZ LAKOSSÁGI 
BANKSZÁMLÁINKNAK?

CIB ECO PLUSZ BANKSZÁMLA ELŐNYEI:

0Ft Számlavezetési díj.10

0Ft A forintalapú betéti főkártya első éves díja.11

0Ft A havi első két készpénzfelvétel külföldön.12

50%
Kedvezmény a devizaárfolyam-különbözetből  
a devizakonverzióval járó saját számlák közötti átvezetés esetén.13

CIB ECO BANKSZÁMLA ELŐNYEI:

0Ft  Számlavezetési díj meghatározott havi jóváírás esetén.8

0Ft
A betétikártya-szolgáltatás igénybevétele esetén a VISA Inspire 
Elektronikus Bankkártya díja az első évben9 
2022. június 30.-ig. 



További információért kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz 
bankfiókjainkban vagy hívja az éjjel-nappal elérhető telefonos banki 
szolgáltatásunkat (CIB24 telefonos ügyfélszolgálat) a (+36 1) 4 242 242-es 
telefonszámon

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül a CIB Bank részéről ajánlattételnek vagy befektetési tanácsnak és nem jogosít 
kedvezmény igénybevételére. A CIB EASY kedvezmények részletes feltételeit a CIB EASY Kedvezményprogram kondíciós 
lista tartalmazza.
1A bankszámlára vonatkozó részletes feltételeket a Fogyasztók részére szóló CIB ECO bankszámla-, valamint a Fogyasztók 
részére szóló CIB ECO Plusz bankszámla kondíciós lista, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra  
és a fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, valamint a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére 
szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza, melyek megtalálhatóak a www.cib.hu honlapon, valamint  
a CIB bankfiókokban.
2A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása a 2022. január 7-én érvényes feltételek, illetve a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi  
a hitel kamatkockázatát. 

THM CIB Végig Lakáscélú kölcsön esetén: 7,48% – 7,62%
THM CIB Végig FIX Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön esetén: 9,12%
THM CIB Bank Otthonteremtési Kamattámogatott hitele esetén: 3,09% – 3,21%
THM CIB 5 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén: 6,23% – 6,36%
THM CIB 10 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén: 6,28% – 6,42%
THM CIB 5 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes  
Kölcsön esetén: 7,60%
THM CIB 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes  
Kölcsön esetén: 8,12%
THM CIB NHP Zöld Otthon Lakásvásárlási Hitel esetén: 2,63%
THM CIB NHP Zöld Otthon Lakásvásárlási Hitel- Otthonteremtési  
Kamattámogatással: 0,06%
A kölcsön folyósításának feltétele a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződés megkötése, 
valamint a kölcsönszerződésnek megfelelő tartalmú, közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló 
nyilatkozat. 
A CIB Végig Fix Lakáskölcsön és a CIB Végig Fix Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön, a CIB Otthonteremtési 
Kamattámogatott Hitel és a CIB NHP Zöld Otthon Lakásvásárlási Hitel- Otthonteremtési Kamattámogatással, a CIB Minősített 
Fogyasztóbarát Lakáshitelek, a CIB 5, illetve 10 Éves Kamatperiódusú Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsönök  
és a CIB NHP Zöld Otthon Lakásvásárlási Hitel részletes feltételeit a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló 
Általános Lakossági Üzletszabályzat, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Ingatlanfedezettel biztosított hitel- 
és kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat tartalmazza.  Az aktuális kamatokat, díjakat a mindenkor 
érvényben lévő kondíciós listák tartalmazzák, melyek megtalálhatóak a www.cib.hu oldalon és a CIB bankfiókokban.
A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Az ingatlanfedezetes kölcsön kedvezményre vonatkozóan a Bank az Üzletféllel 
Megállapodást köt. 
A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya 
által nyújtott támogatás.

3CIB Előrelépő Személyi Kölcsön THM 12,29% 
A CIB EASY kamatkedvezmény mértéke szabad felhasználás esetén 7,50% a sztenderd Éves Ügyleti Kamat mértékéből,  
a bankfiókban indított igényléskor 2022.01.07. napjától kelt alapfeltétel vizsgálat iránti kérelem esetén vagy CIB24-en 
indított igényléskor hitelképesség vizsgálat alapján 2022.01.07. napjától történő jóváhagyás esetén. 
A CIB EASY kamatkedvezményre vonatkozó reprezentatív példa: Hitelösszeg: 3 000 000 Ft, Törlesztőrészlet:  66 203 Ft, 
Hitelkamat típusa: fix, a hitel teljes díjában foglalt kamat összege: 972 200 Ft, a fizetendő teljes összeg a futamidő alatt:  
3 972 200 Ft, futamidő: 60 hónap. A CIB EASY kamatkedvezmény a futamidő végéig jár.
A CIB Előrelépő Személyi Kölcsönre vonatkozó részletes feltételeket a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére Általános 
Lakossági Üzletszabályzat, a fogyasztók részére szóló Ingatlanfedezettel nem biztosított hitel- és kölcsönszerződésekre 
vonatkozó Különös Üzletszabályzat és a devizabelföldi magánszemélyek CIB Előrelépő Személyi Kölcsöneire vonatkozó 
Kondíciós Lista tartalmazza.

4THM: 500 ezer forint, 3 éves futamidővel 7,19% – 25,5% és 3 millió forint, 5 éves 
futamidővel 7,19% – 25,5%
A THM meghatározása a 2022.01.07. napján érvényes feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A 
feltételek változása esetén mértéke módosulhat. 

A pénzügyi lízing kapcsán a CIB Bank Zrt., mint a CIB Lízing Zrt. kiemelt közvetítője jár el. A CIB Bank Zrt. közvetítői 
tevékenysége során eljáró felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank (MNB), címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. 
Az MNB a Hpt. szerinti adatokat tartja nyilván a CIB Bank Zrt.-ről. Ezen adatok a www.mnb.hu honlapon bárki által elérhetőek  
és ellenőrizhetőek. A CIB Bank Zrt. a megbízó CIB Lízing Zrt. pénzügyi intézmény nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit 
képviseli. A CIB Bank Zrt. közvetítői tevékenységéért kizárólag a CIB Lízing Zrt.-től, mint megbízójától részesül díjazásban.  
A feltüntetett THM-érték a CIB EASY kedvezményprogramban elérhető kamat kedvezményt tartalmazza. Bővebb 
tájékoztatást az ügyfél-tájékoztatók, a CIB Lízing Zrt. Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó a CIB Lízing Zrt.  



Általános Szerződési a CIB Lízing Zrt. Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó üzletszabályzata (Személy- és kishaszon-
gépjárművek zárt végű és nyílt végű pénzügyi lízing és zárt végű pénzügyi visszlízing) és a vonatkozó díjtételeket,  
költségeket az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó hirdetmények tartalmazzák, amelyek megtalálhatók a 
honlapunkon (www.cib.hu/lizing).
5A részletes feltételeket a magánszemélyek és egyéni vállalkozók forint lekötött betéteire vonatkozó Forint Kamattájékoztató, 
a magánszemélyek és egyéni vállalkozók deviza lekötött betéteire vonatkozó Deviza Kamattájékoztató, a betéti szerződés 
részletes leírását a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Betétekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, a fogyasztók 
és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza. 
Kérjük, hogy az alapokkal/részalapokkal kapcsolatos kockázati tényezőket, az alapok/részalapok befektetési politikáját olvassa 
el az alapok/részalapok tájékoztatójában, kezelési szabályzatában! A befektetési jegyek forgalmazási költségeit, az alapok/
részalapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, az alapok/részalapok befektetési jegyeinek magyarországi forgalmazására 
vonatkozó szabályokat, portfólió jelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapokra/részalapokra vonatkozó kiemelt befektetői 
információkat a www.cib.hu internetes oldalon tesszük elérhetővé.
A CIB Bank által nyújtott befektetési szolgáltatások tekintetében a Bank mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatásokra 
vonatkozó Üzletszabályzata és Díjjegyzéke az irányadó. A befektetési döntést minden esetben a befektető hozza meg. Sem  
a CIB Bank Zrt.-t, sem az alapok/részalapok alapkezelőit nem terheli semminemű felelősség a befektető által hozott befektetési 
döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából, illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező 
károkért. Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002. A CIB Bank 
befektetési és a kiegészítő szolgáltatási engedély száma: III/41.044-10/2002, 2002. december 20.
Elérhető éves lekötött betéti kamat: euró lekötött betét esetén 4% (EBKM: 4,06%) és forint lekötött betét esetén 6% (EBKM: 
6,14%). Az ajánlat másik elemét képező befektetési alapok/részalapok hozama az alapokban/részalapokban lévő befektetési 
eszközök hozamától függően változó lehet. Az alapok/részalapok múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra. 
6A biztosítások aktuális és részletes feltételeiről a „Biztosítási Ügyfél-tájékoztató a „CIB Balesetőr” baleseti kiegészítő 
biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződésről“ 1. számú mellékletében olvashat amelyet  
a www.cib.hu/Maganszemelyek/Biztositasok/balesetor_biztositas weboldalon megtalál. A „CIB Egészségőr 2.0 és Hope 
Plusz - Biztosítotti tájékoztató és Biztosítási feltételek a CIB Bank Zrt. lakossági bankszámlához nyújtott biztosítási 
szolgáltatásról“ és az „Egészségbiztosítás Biztosítási termékismertető - CIB Egészségőr 2.0 egészségbiztosítás  
a CIB Bank Zrt. lakossági bankszámlával által felügyelt biztosító részvénytársaság rendelkező ügyfelei számára“ 
tájékoztatókat a www.cib.hu/Maganszemelyek/Biztositasok/egeszsegor_biztositas weboldalakon olvashatja.  
A kedvezmények csak az új biztosítások esetén érvényesek. A kedvezmény megszűnését követően a kedvezménnyel 
nem érintett díjak tekintetében a biztosítási szolgáltatásokra a mindenkor hatályos CIB ECO bankszámla és CIB ECO 
Plusz Bankszámla vonatkozó kondíciós lista sztenderd kondíciói lesznek az irányadóak. 
7Az aktuális kondíciókat a mindenkor érvényben lévő „CIB Optimum Hitelkártya Magánszemélyek részére” című 
Kondíciós Lista, a CIB Mastercard Gold esetében a „CIB Hitelkártyák, CIB Lízing Hitelkártya, CIB-Generali Hitelkártya, 
Aranykor Hitelkártya Magánszemélyek Részére” című kondíciós lista tartalmazza. 

CIB Optimum Hitelkártya THM: 37,18%
CIB Mastercard Gold Hitelkártya THM: 39,58%
8A 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). A feltétel nem teljesülése esetén a havi 
számlavezetési díj 2 438 Ft havonta.
9Az akció kizárólag a 2021. január 1. és 2022. június 30. között nyitott ECO bankszámlák mellé, a promóció ideje alatt  
a számlatulajdonos nevére igényelt első VISA Inspire Elektronikus Bankkártyára vonatkozik. Az ajánlat számlával rendelkező, 
ECO számlára váltó ügyfelek esetében csak abban az esetben érvényes, amennyiben az ügyfél a számlacsomagváltás 
pillanatában nem rendelkezik aktivált elektronikus betéti bankkártyával. A VISA Inspire Elektronikus bankkártyára vonatkozó 
részletes feltételeket, díjakat a Bankkártya Kondíciós lista tartalmazza.
10A CIB ECO Plusz Bankszámla havi számlavezetési díja 0 Ft, amennyiben legalább nettó 450 000 forint jóváírás érkezik 
átutalással (a saját számlák közötti átvezetés, illetve készpénzes befizetés nem számít bele a jóváírási összegbe) a 
bankszámlára (akár több részletben is).
11Betéti kártyák: CIB Mastercard Gold, CIB VISA Inspire Dombornyomott, CIB VISA Inspire Elektronikus betéti kártya. 
12Forint-, illetve devizaszámlához kapcsolódó bármely típusú betéti főkártyával külföldön az Intesa Sanpaolo Bankcsoport 
ATM-jeiből, és/vagy külföldön egyéb ATM-ből történő havi első kettő készpénzfelvétel díjmentes. A kedvezmény mértékébe 
beleszámít a VISA Inspire bankkártyával külföldön az Intesa Sanpaolo bankcsoport ATM-jeiből történő díjmentes 
készpénzfelvétel is.
13A kedvezményes devizaárfolyam a devizaárfolyam különbözet 50%-a. A devizaárfolyam különbözet számítása: a megbízás 
irányától függően a CIB deviza vételi vagy CIB deviza eladási árfolyam és a CIB deviza közép árfolyam különbsége.  
Az így számított devizaárfolyam különbözetből kerül levonásra az 50% kedvezmény, ami – a megbízás irányától függően –  
az alkalmazott CIB deviza vételi árfolyamhoz hozzáadásra, a CIB deviza eladási árfolyamból levonásra kerül. Az Üzletfél 
konverziót igénylő, devizaárfolyam alkalmazásával teljesítendő, saját számlák közötti átvezetésre vonatkozó megbízásait a 
Bank az így számolt kedvezményes devizaárfolyam alkalmazásával teljesíti.
14A 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 olvasva hozza meg, 
informálódjon körültekintően!

Lezárva: 2022. január 


