HATÁLYOS: 2014. AUGUSZTUS 12-TŐL
CIB Készpénzfedezetes Hitel és CIB Partner Bankgarancia Készpénzfedezettel termékekről szóló
ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk Bankunk CIB Készpénzfedezetes Hitel konstrukcióját, mely az
újonnan alakult, vagy már működő devizabelföldi gazdasági társaságok (Nyrt., Zrt., Kft., Bt., Kkt.), egyéni
vállalkozások, egyéni cégek, őstermelők, egyéni ügyvédek, non-profit szervezetek részére nyújt megoldást
likviditási problémák kezelésére, ha az ügyfél rendelkezik bankbetéttel, de nem szeretné megtakarítása
összegét csökkenteni.
A terméket a 250 millió Ft éves nettó árbevétel és mérlegfőösszeg alatti kisvállalkozások részére ajánljuk.
A CIB Készpénzfedezetes Hitel főbb jellemzői az alábbiak:
A hitelcél:

Rövid vagy középlejáratú, szabadfelhasználású kölcsön

A hitel devizaneme:

HUF, EUR, USD, CHF
A betét devizaneme minden esetben meg kell, hogy egyezzen a hitel
devizanemével.

A hitel összege:

1.000.000 – 125.000.000 Ft (illetve ennek megfelelő deviza összeg
erejéig)
maximum a felajánlott biztosíték függvényében

A hitel futamideje:

Kamatfizetés gyakoriságától függően:
Éven belüli hitelek esetén: 1-12 hónap.
Éven túli hiteleknél, negyedéves kamatfizetés esetén 3 hónaptól,
féléves kamatfizetés esetén 6 hónaptól, éves kamatfizetés esetén 24
hónaptól akár 60 hónap.
A betét lejárata a hitel lejáratával megegyező kell, hogy legyen.

A hitel biztosítéka:

A hiteligénylő vállalkozás, vagy magánszemély által a Banknál
elhelyezett készpénz óvadék. A betét nyújtója: a fedezetet bármely
devizabelföldi, devizakülföldi természetes személy, vagy jogi
személyek, valamint jogi személlyel nem rendelkező gazdálkodó
szervezetek biztosíthatják, de a betétet nyújtó vállalkozás csak a
hiteligénylő vállalkozás lehet. A fedezet elhelyezéséhez bankszámlát
szükséges nyitnia a Banknál a betét tulajdonosának. /Egy hitelügylet
mögött több betételhelyező lehet, azonban egy betét kizárólag egy
hitelügylethez kapcsolódhat. A betét devizaneme minden esetben meg
kell, hogy egyezzen a hitel devizanemével, az óvadéki betét összege a
hitel összegének 103%-a.

Kamatfizetés gyakorisága:

a betét kamatfizetési gyakoriságához kötött, vállalkozása igényeihez
igazodva havonta, negyedévente, félévente, évente vagy éven belüli
hitelnél a futamidő végén is történhet

Tőketörlesztés:

A futamidő végén egy összegben.

Előtörlesztés:

2 banki munkanapos előzetes értesítés mellett részleges vagy teljes
előtörlesztés lehetséges.

Ha források bevonásával járó költségek optimalizálására keres gyors megoldást, és fedezetként Banknál
elhelyezett betétet tud felajánlani, akkor érdemes megfontolnia a termék előnyeit1:
A tagi kölcsön kamatának adóvonzatánál alacsonyabb költséggel juthat hitelhez, így megtakarítást
érhet el;
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A CIB Készpénzfedezetes Hitel a tagi kölcsönnél kedvezőbb feltételeket biztosít mind a hitelfelvevő,
mind a fedezetet biztosító magánszemély részére;
Már meglévő tagi kölcsön kiváltására is lehetőséget nyújt.

Hitelfelvevőre vonatkozó feltételek:
Nem áll csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, valamint nincs ellene folyamatban
végrehajtási eljárás.
Nincs befejezetlen perindítás ténye feltüntetve az igénylő cégkivonatában;

Igényléshez az alábbi dokumentumokat szükséges a számlavezető fiókba benyújtania:
Teljeskörűen kitöltött Igénylőlap Ügyfél által cégszerűen aláírva;
1 teljes lezárt éves beszámoló vagy 2 év SZJA/EVA bevallása, amennyiben nincs 2 lezárt év, akkor
1 év SZJA/EVA bevallása, új vállalkozás esetén nyitómérleg.
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Jelen ajánlatunk adózással kapcsolatos információi nem tekinthetőek sem adótanácsnak sem a vonatkozó
jogszabályok hivatalos értelmezésének. Az adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megfelelő értelmezése és
alkalmazása minden esetben az ügyfél felelőssége. Az ügyfelek tényleges adókötelezettségeit és az érintett termékek,
szolgáltatások adókövetkezményeit mindenkor az adott egyedi körülmények befolyásolják, így az adókövetkezmények
pontos felmérése minden esetben csak egyedi vizsgálat alapján lehetséges, amelynek érdekében javasoljuk, hogy
forduljon adózási szakemberhez.

A Bank kedvező kondíciókat biztosít bankgaranciák és kezességek lebonyolításához is, melyhez a CIB
Partner Bankgarancia Készpénzfedezettel termékünket ajánljuk:
A CIB Partner Bankgarancia Készpénzfedezettel főbb jellemzői az alábbiak:
Termék cél:

készpénzfedezetes bankgarancia

Devizanem:

HUF, EUR, USD, CHF

Bankgarancia összege:

125.000.000 Ft

Futamidő:

legfeljebb 5 év

A bankgarancia biztosítéka:

Banknál betétként elhelyezett készpénz óvadék: Óvadékul adott pénz
vagy bankszámla–követelés, melyet zárolt számlán a kockázatvállalás
időpontja előtt elhelyeztek. Devizabetét esetében az elhelyezett
összegnek az aktuális időpontban érvényes CIB deviza vételi
árfolyamon átszámított Forint összege.
Készpénzfedezet alternatívájaként csak 3 éven belüli lejáratú
állampapír, pénzpiaci Ft alap, hozamgarantált betétalap vagy CIB által
kibocsátott kötvény fogadható el.
A készpénzfedezet tulajdonosa lehet az igénylő vállalkozás, vagy
magánszemély.
Az óvadéki betét lejáratának 15 nappal meg kell haladnia a garancia
lejáratát.
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Hitelfelvevőre vonatkozó feltételek:
Nem áll csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, valamint nincs ellene folyamatban
végrehajtási eljárás.
Nincs befejezetlen perindítás ténye feltüntetve az igénylő cégkivonatában;

Igényléshez az alábbi dokumentumokat szükséges a számlavezető fiókba benyújtania:
Teljeskörűen kitöltött Igénylőlap Ügyfél által cégszerűen aláírva;
1 teljes lezárt éves beszámoló vagy 2 év SZJA/EVA bevallása, amennyiben nincs 2 lezárt év, akkor
1 év SZJA/EVA bevallása, új vállalkozás esetén nyitómérleg;
Bankgarancia Megbízás nyomtatvány.
További kérdése esetén kérjük, hívja a CIB24 non-stop telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-40-242-242
telefonszámon, vagy forduljon fiókhálózatunk szakembereihez, akik készséggel állnak az Ön
rendelkezésére.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tájékoztatás nem teljes körű. A termékek részletes feltételeit az egyéni és társas vállalkozások
részére szóló Készpénzfedezetes Hitel Kondíciós Lista, a Gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére szóló
Általános Kondíciós Lista, Hitelszerződések és Bankgarancia és Akkreditív Megbízási Szerződések Általános Szerződési Feltételei
kisvállalkozások üzletágban, a Hitel- és Kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, a Biztosítékokra vonatkozó Különös
Üzletszabályzat, és az azokat kiegészítő Általános Vállalati Üzletszabályzat, valamint egyéni vállalkozók tekintetében a
Hitelszerződések és Bankgarancia és Akkreditív Megbízási Szerződések Általános Szerződési Feltételei kisvállalkozások üzletágban
egyéni vállalkozók részére, az egyéni vállalkozók részére szóló Hitel- és Kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, a
fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Biztosítékokra vonatkozó Különös Üzletszabályzat és az azokat kiegészítő, fogyasztók
és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat tartalmazzák. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók
megváltoztatásának jogát fenntartja..
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