KONDÍCIÓS LISTA
Devizabelföldi magánszemélyek
CIB Előrelépő Személyi Kölcsöneire vonatkozóan
Hatályos: 2016. szeptember 21-től
2016. szeptember 21-től folyósított ügyletek esetén:
Kamatkedvezmények

Kedvezmény
típusa

AKTIV250
AKTIV100

Szabadfelhasználás
(egyéb
magánjellegű
kiadás)
hitelcél

Mértéke
Szabadfelhasználás
(magáncélú) és
CIB hitel kiváltása
hitelcél
(Személyre szóló
banki megkeresés
esetén vehető
igénybe)

Feltétele

Egyéb banki hitel
kiváltása hitelcél
(Nem vehető igénybe CIB–nél
fennálló személyi kölcsön
kiváltására)

10,09% pont

11,1 % pont

6% pont

6% pont
PRÉMIUM250

AKTÍVMBÉR

-

MAGNIFICA
(Magnifica
státusz a
kölcsön
igényléskor és
folyósításakor)

11,09% pont

7,01 % pont
7,01 % pont
Nem igényelhető, az
AKTIV250 kedvezmény
elvesztése esetén
alkalmazandó

1,01 % pont

12,1 % pont

Minimum
igazolt havi
nettó
jövedelem
összege

Havi jóváírás

250.000Ft
igénylési
feltételnél
meghatározott

250.000Ft

250.000Ft

-

igénylési
feltételnél
meghatározott

73 815 Ft

igénylési
feltételnél
meghatározott

100.000Ft

-

A Bank az újonnan igényelt CIB Előrelépő Személyi Kölcsönre a fenti táblázatban meghatározott feltételek
teljesítése esetében a fenti kedvezményt biztosítja a hitelcélnak megfelelő sztenderd Éves Ügyleti Kamat
mértékéből.
Az Üzletfél a havi jóváírási kötelezettséget akkor teljesíti, ha havonta legalább a táblázatban a
kamatkedvezmény típusa sorban megjelölt összeg jóváírásra kerül az adósnak a kölcsönszerződésben
megjelölt vagy a kölcsönszerződésben meghatározott típusú bankszámlák közül, a kölcsönszerződés
aláírását követően nyitott bankszámláján.
Az elvárt havi jóváírási kötelezettség több jóváírás útján is teljesíthető. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség
nem teljesíthető készpénzes befizetés útján, valamint az adós saját bankszámlái közötti átvezetés útján.
A jóváírás első ellenőrzésére a folyósítást követő harmadik naptári hónap utolsó napján kerül sor. A további
ellenőrzésekre mindig az előző vizsgálatot követő harmadik naptári hónap utolsó napján kerül sor. A Bank
azt vizsgálja, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség teljesítése a vizsgált időszakban (folyósítást követő
három naptári hónapban legalább egyszer, a további három naptári hónapokra vonatkozóan legalább
kétszer) teljesült-e. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az Üzletfél a
kamatkedvezményre a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességi naptól
kezdve a futamidő végéig nem jogosult és a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő második törlesztési
esedékességtől AKTIV100 és AKTIVMBÉR esetében a kamatkedvezmény nélkül számított, AKTIV250
esetében a PRÉMIUM250 kamatkedvezménnyel számított törlesztőrészlet megfizetésére köteles. A
PRÉMIUM250 és MAGNIFICA kamatkedvezmény a futamidő végéig jár.
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Devizanem

HUF (magyar forint)

Ellenérték

Hitelcél

Éves ügyleti kamat
Éves Ügyleti Kamat
(sztenderd)
Éves Ügyleti Kamat
AKTIVMBÉR
kamatkedvezménnyel
Éves Ügyleti Kamat
AKTIV100
kamatkedvezménnyel
Éves Ügyleti Kamat
AKTIV250
kamatkedvezménnyel
Éves Ügyleti Kamat
PRÉMIUM250
kamatkedvezménnyel
Éves Ügyleti Kamat
MAGNIFICA
kamatkedvezménnyel
Előtörlesztési díj
(részleges/teljes
előtörlesztés)
Szerződésmódosítási
díj
Igazolás, kivonat
kiállítás díja (Üzletfél
1
kérésére)
Éves Késedelmi
Kamat
Monitoring díj
Rendkívüli monitoring
díj

Szabadfelhasználás
(egyéb
magánjellegű
kiadás)

Szabadfelhasználás
(magáncélú) és CIB
hitel kiváltása

Egyéb banki hitel kiváltása célú
(Nem vehető igénybe CIB–nél fennálló
személyi kölcsön kiváltására)

(Személyre szóló banki
megkeresés esetén vehető
igénybe)

18,99%

18,99%

20,00%

-

-

18,99%

12,99%

12,99%

12,99%

8,9%

8,9%

8,9%

12,99%

12,99%

(Nem igényelhető, az AKTIV250
kedvezmény elvesztése esetén
alkalmazandó)

7,9%

7,9%

7,9%

12,99%

0,5%, maximum 20 000 HUF
A 2. ügyleti évtől kezdődően illetve az 1. évben 1 alkalommal 200 000 forintig történő
előtörlesztés esetén 0 HUF
20 000 HUF

1000 HUF
Ügyleti Kamat + 3,00%

2

1000 HUF/hó
2014. november 4-től visszavonásig 0 HUF
10 000 HUF / személyes megkeresés
2014. november 4-től visszavonásig 0 HUF

CIB Előrelépő Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó a Generali-Providencia Biztosító Zrt. által, a Bank
közreműködésével nyújtott hitelfedezeti védelem:
3
aktuális törlesztőrészlet 6%-a
CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja
Teljes hiteldíj mutató (THM) 500 ezer forint, 3 éves futamidővel, 3 millió forint, 5 éves futamidővel:
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Hitelcél
Kamatkedvezmény
figyelembevételével

Szabadfel-használás (egyéb
magánjellegű kiadás)

THM
Szabadfelhasználás
(magáncélú)
és CIB hitel
kiváltása

Egyéb banki hitel
kiváltása

AKTIV250
AKTIV100
PRÉMIUM250
AKTÍVMBÉR
MAGNIFICA

9,41%
14,00%
14,00%
8,31%

9,41%
14,00%
21,05%
8,31%

SZTENDERD KAMAT

21,05%

22,27%

Az Üzletfél kérésére a Bank a tartozásról törlesztési táblázat formájában a kimutatást (kivonatot) díjmentesen
állítja ki.
2
A késedelmi kamat maximális mértéke az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján (június 1.,
illetve december 1.) érvényes jegybanki alapkamat (forrás: www.mnb.hu) 24% ponttal növelt mértéke az adott
naptári félév teljes időtartamára
3
A Hitelfedezeti Védelem részletes feltételeit a biztosítási feltételeket tartalmazó füzet tartalmazza
1

2016. március 21-től – 2016. szeptember 20-ig folyósított ügyletek esetén:
10 éves hűség kamatkedvezmény
A 2016. május 20-tól igényelt nem egyéb banki hitelkiváltás célú CIB Előrelépő Személyi Kölcsön esetében a
Bank 10,09% pontos kedvezményt biztosít a sztenderd Éves Ügyleti Kamat mértékéből azon ügyfelek részére,
akik legalább 10 éve a CIB Bank ügyfelei. A kedvezmény a futamidő végéig jár.
10 éve CIB üzletfél az, aki az alábbi feltétételeknek együttesen megfelel:
- a Bankkal lakossági bankszámlára (hitelkártya is ide értendő) vagy befektetési szolgáltatási
tevékenységre vonatkozó szerződéssel rendelkezett a következőkben meghatározott összes
időpontban: 2006. április 28-án és 2006. december 31-én és ezt követő minden év december 31-én és
2016. április 28-án és a kölcsönigénylés napján és
- bármelyik szerződés alapján a Bank bankszámla esetében a bankszámlán történt terhelésről vagy
jóváírásról, befektetési szolgáltatásra vonatkozó szerződés esetében a teljesített megbízásokról, a
terhelésekről és jóváírásokról, a letétben lévő értékpapírok darabszámáról és névértékéről kivonatban
tájékoztatja az ügyfelet.
5 éves hűség kamatkedvezmény
A 2016. május 20-tól igényelt nem egyéb banki hitelkiváltás célú CIB Előrelépő Személyi Kölcsön esetében a
Bank 6% pontos kedvezményt biztosít a sztenderd Éves Ügyleti Kamat mértékéből azon ügyfelek részére, akik
legalább 5 éve a CIB Bank ügyfelei. A kedvezmény a futamidő végéig jár.
5 éves hűséges üzletfél az, aki az alábbi feltétételeknek együttesen megfelel:
- Bankkal lakossági bankszámlára (hitelkártya is ide értendő) vagy befektetési szolgáltatási tevékenységre
vonatkozó szerződéssel rendelkezett a következőkben meghatározott összes időpontban: 2011.
december 31-én és ezt követő minden év december 31-én és 2016. április 28-án és a kölcsönigénylés
napján és
- bármelyik szerződés alapján a Bank bankszámla esetében a Bankszámlán történt terhelésről vagy
jóváírásról, befektetési szolgáltatásra vonatkozó szerződés esetében teljesített megbízásokról, a
terhelésekről és jóváírásokról, a letétben lévő értékpapírok darabszámáról és névértékéről kivonatban
tájékoztatja az ügyfelet.
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Kamatkedvezmények
Feltétel
Kedvezmény típusa

Minimum igazolt havi
nettó jövedelem
összege
250.000Ft
igénylési feltételnél
meghatározott
250.000Ft
igénylési feltételnél
meghatározott

Kamatkedvezmény mértéke

AKTIV250

10,09% pont

AKTIV100

6% pont

PRÉMIUM250
MAGNIFICA
(Magnifica státusz a kölcsön
igényléskor és folyósításakor)

6% pont
11,09% pont

Havi jóváírás
250.000Ft
100.000Ft
-

A Bank 2016.03.21-től igényelt CIB Előrelépő Személyi Kölcsönre a fenti táblázatban meghatározott feltételek
teljesítése esetében a fenti kedvezményt biztosítja a hitelcélnak megfelelő sztenderd Éves Ügyleti Kamat
mértékéből.
Az Üzletfél a havi jóváírási kötelezettséget akkor teljesíti, ha havonta legalább a táblázatban a
kamatkedvezmény típusa sorban megjelölt összegjóváírásra kerül az adósnak a kölcsönszerződésben megjelölt
vagy a kölcsönszerződésben meghatározott típusú bankszámlák közül, a kölcsönszerződés aláírását követően
nyitott bankszámláján.
Az elvárt havi jóváírási kötelezettség több jóváírás útján is teljesíthető. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség nem
teljesíthető készpénzes befizetés útján, valamint az adós saját bankszámlái közötti átvezetés útján.
A jóváírás első ellenőrzésére a folyósítást követő harmadik naptári hónap utolsó napján kerül sor. A további
ellenőrzésekre mindig az előző vizsgálatot követő harmadik naptári hónap utolsó napján kerül sor. A Bank azt
vizsgálja, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség teljesítése a vizsgált időszakban (folyósítást követő három
naptári hónapban legalább egyszer, a további három naptári hónapokra vonatkozóan legalább kétszer) teljesülte. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az Üzletfél a kamatkedvezményre a
rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességi naptól kezdve a futamidő végéig nem
jogosult és AKTIV100 esetében a kamatkedvezmény nélkül számított, AKTIV250 a PRÉMIUM250
kamatkedvezménnyel számított törlesztőrészlet megfizetésére köteles a rendszeres felülvizsgálat időpontját
követő második törlesztési esedékességtől. A PRÉMIUM250 és MAGNIFICA kamatkedvezmény a futamidő
végéig jár.
Devizanem
Ellenérték:

HUF (magyar forint)

Éves Ügyleti Kamat (sztenderd)

18,99%

Éves Ügyleti Kamat AKTIV100 kamatkedvezménnyel

12,99%

Éves Ügyleti Kamat AKTIV250 kamatkedvezménnyel

8,9%

Éves Ügyleti Kamat PRÉMIUM250
kamatkedvezménnyel

12,99%

Éves Ügyleti Kamat MAGNIFICA
kamatkedvezménnyel

7,9%

10 éves hűség kamatkedvezménnyel

8,9%

5 éves hűség kamatkedvezménnyel

12,99%
0,5%, maximum 20 000 HUF
A 2. ügyleti évtől kezdően illetve az 1. évben 1
alkalommal 200 000 forintig történő előtörlesztés esetén
0 HUF
20 000 HUF
1000 HUF
2
Ügyleti Kamat + 3,00%
1000 HUF/hó
2014. november 4-től visszavonásig 0 HUF
10 000 HUF / személyes megkeresés
2014. november 4-től visszavonásig 0 HUF

Előtörlesztési díj (részleges/teljes előtörlesztés)
Szerződésmódosítási díj
1
Igazolás, kivonat kiállítás díja (Üzletfél kérésére)
Éves Késedelmi Kamat
Monitoring díj
Rendkívüli monitoring díj
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CIB Előrelépő Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó a Generali-Providencia Biztosító Zrt. által, a Bank
közreműködésével nyújtott hitelfedezeti védelem:
CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

aktuális törlesztőrészlet 6%-a

2

2015. október 1-től folyósított ügyletek esetén:
Devizanem

HUF (magyar forint)

Ellenérték:
Éves Ügyleti Kamat

19,99%

Előtörlesztési díj (részleges/teljes előtörlesztés)

Szerződésmódosítási díj

0,5%, maximum 20 000 HUF
A 2. ügyleti évtől kezdően illetve az 1. évben 1
alkalommal 200 000 forintig történő előtörlesztés esetén
0 HUF
20 000 HUF

Igazolás, kivonat kiállítás díja (Üzletfél kérésére)1

1000 HUF
Ügyleti Kamat + 3,00%2

Éves Késedelmi Kamat
Monitoring díj

1000 HUF/hó
2014. november 4-től visszavonásig 0 HUF
10 000 HUF / személyes megkeresés
2014. november 4-től visszavonásig 0 HUF

Rendkívüli monitoring díj

CIB Előrelépő Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó a Generali-Providencia Biztosító Zrt. által, a Bank
közreműködésével nyújtott hitelfedezeti védelem:
CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

aktuális törlesztőrészlet 6%-a

3

Ügyleti Kamat és kockázati kamatfelár kondíciók Átmeneti törlesztés csökkentés igénybevétele esetén:
Ügyleti kamat, havi kezelési költség,
kockázati kamatfelár
Devizanem
éves Ügyleti Kamat

CIB Előrelépő Személyi Kölcsön
HUF
19,99%

*

Kockázati kamatfelár
1. kategória: 0,00%
2. kategória: 1,00%
*
A kockázati kamatfelár az ügyleti kamaton felül kerül felszámításra. A kockázati felár mértéke (1. 2.
kategória) a kockázati besorolás eredményétől függ.
Minden további kamat, díj, költség tétel megegyezik a normál kondíciókkal.

2015. szeptember 30-ig folyósított ügyletek esetén:
Elsődleges ügyfél kamatkedvezmény
A 2015.06.09-től igényelt CIB Előrelépő Személyi Kölcsön esetében havi jóváírási kötelezettség teljesítése
esetében a Bank 2% kedvezményt biztosít a sztenderd Éves Ügyleti Kamat mértékéből.
Az Üzletfél a havi jóváírási kötelezettséget akkor teljesíti, ha 2015.06.09. és 2015.08.31. közötti igénylések
esetén havonta legalább 85.000,-Ft, azaz nyolcvanötezer forint, 2015.09.01-től befogadott igénylések esetén
havonta legalább 100.000,-Ft, azaz százezer forint összeg jóváírásra kerül az adósnak a kölcsönszerződésben
megjelölt vagy a kölcsönszerződésben meghatározott típusú bankszámlák közül, a kölcsönszerződés aláírását
követően nyitott bankszámláján.
Az elvárt havi jóváírási kötelezettség több jóváírás útján is teljesíthető. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség nem
teljesíthető készpénzes befizetés útján, valamint az adós saját bankszámlái közötti átvezetés útján.
A jóváírás első ellenőrzésére a folyósítást követő 6. törlesztési esedékesség alkalmával kerül sor. A Bank azt
CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó
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vizsgálja, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség teljesítése a vizsgált időszakban legalább 4 alkalommal teljesülte. A további ellenőrzésekre mindig az előző vizsgálatot követő 6. törlesztési esedékesség alkalmával kerül sor.
Az elvárt havi jóváírási kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az Üzletfél a kamatkedvezményre a
rendszeres felülvizsgálat időpontját követően kezdve futamidő végéig nem jogosult, és a kamatkedvezmény
nélkül számított törlesztőrészlet megfizetésére köteles a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első
törlesztési esedékességtől (beleértve a felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékessége is).

Devizanem

HUF (magyar forint)

Ellenérték:
Éves Ügyleti Kamat

17,99%

Előtörlesztési díj (részleges/teljes előtörlesztés)

Szerződésmódosítási díj

0,5%, maximum 20 000 HUF
A 2. ügyleti évtől kezdően illetve az 1. évben 1
alkalommal 200 000 forintig történő előtörlesztés esetén
0 HUF
20 000 HUF

Igazolás, kivonat kiállítás díja (Üzletfél kérésére)1

1000 HUF
Ügyleti Kamat + 3,00%2

Éves Késedelmi Kamat
Monitoring díj

1000 HUF/hó
2014. november 4-től visszavonásig 0 HUF
10 000 HUF / személyes megkeresés
2014. november 4-től visszavonásig 0 HUF

Rendkívüli monitoring díj

CIB Előrelépő Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó a Generali-Providencia Biztosító Zrt. által, a Bank
közreműködésével nyújtott hitelfedezeti védelem:
aktuális törlesztőrészlet 6%-a

CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja3

Ügyleti Kamat és kockázati kamatfelár kondíciók Átmeneti törlesztés csökkentés igénybevétele esetén:
Ügyleti kamat, havi kezelési költség,
CIB Előrelépő Személyi Kölcsön
kockázati kamatfelár
Devizanem
HUF
éves Ügyleti Kamat
17,99%
*
Kockázati kamatfelár
1. kategória: 0,00%
2. kategória: 1,00%
*
A kockázati kamatfelár az ügyleti kamaton felül kerül felszámításra. A kockázati felár mértéke (1. 2.
kategória) a kockázati besorolás eredményétől függ.
Minden további kamat, díj, költség tétel megegyezik a normál kondíciókkal.

3 %-os kamatkedvezmény
(Nem igényelhető)
A 2016.02.01-től 2016.03.20-ig folyósított CIB Előrelépő Személyi Kölcsön esetében a Bank 3 százalékpont
kedvezményt biztosít a futamidő végig a sztenderd Éves Ügyleti Kamat mértékéből.
A 3%-os kamatkedvezmény az Elsődleges ügyfél kamatkedvezménnyel összevonható.
Elsődleges ügyfél kamatkedvezmény (2%-os kamatkedvezmény)
(Nem igényelhető)
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A 2015.06.09-től igényelt és 2016.03.20-ig folyósított CIB Előrelépő Személyi Kölcsön esetében havi jóváírási
kötelezettség teljesítése esetében a Bank 2% kedvezményt biztosít a sztenderd Éves Ügyleti Kamat mértékéből.
Az Üzletfél a havi jóváírási kötelezettséget akkor teljesíti, ha 2015.06.09. és 2015.08.31. közötti igénylések
esetén havonta legalább 85.000,-Ft, azaz nyolcvanötezer forint, 2015.09.01-től befogadott igénylések esetén
havonta legalább 100.000,-Ft, azaz százezer forint összeg jóváírásra kerül az adósnak a kölcsönszerződésben
megjelölt vagy a kölcsönszerződésben meghatározott típusú bankszámlák közül, a kölcsönszerződés aláírását
követően nyitott bankszámláján.
Az elvárt havi jóváírási kötelezettség több jóváírás útján is teljesíthető. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség nem
teljesíthető készpénzes befizetés útján, valamint az adós saját bankszámlái közötti átvezetés útján.
A jóváírás első ellenőrzésére a folyósítást követő 6. törlesztési esedékesség alkalmával kerül sor. A Bank azt
vizsgálja, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség teljesítése a vizsgált időszakban legalább 4 alkalommal teljesülte. A további ellenőrzésekre mindig az előző vizsgálatot követő 6. törlesztési esedékesség alkalmával kerül sor.
Az elvárt havi jóváírási kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az Üzletfél a kamatkedvezményre a
rendszeres felülvizsgálat időpontját követően kezdve futamidő végéig nem jogosult, és a kamatkedvezmény
nélkül számított törlesztőrészlet megfizetésére köteles a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első
törlesztési esedékességtől (beleértve a felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékessége is).

Ellenérték esedékessége, számításának módja:
Ellenérték
Esedékesség

Vetítési alap

Ügyleti Kamat

Első Törlesztőrészlet
megfelelő
naptári
esedékes

napjának
napon

Kölcsön összege

Késedelmi Kamat

Első Törlesztőrészlet
megfelelő
naptári
esedékes

napjának
napon

Az esedékességkor meg
nem fizetett összeg

Előtörlesztési díj

Az előtörlesztés napja

Az előtörlesztett összeg

Szerződésmódosítási díj

Szerződés módosításakor

Fix díj

Igazolás, kivonat kiállításának díja

Igazolás, kivonat kiállításakor

Fix díj

Monitoring díj

Abban a hónapban, amikor a
Bank behajtási tevékenységet
végezi

Fix díj

A
behajtási
tevékenységként
végzett személyes megkeresés
esetén
CIB Hitelfedezeti Védelem felszámításának időpontja, vetítési alapja:

Fix díj

Rendkívüli monitoring díj

Ellenérték

Esedékesség

Vetítési alap

CIB Hitelfedezeti védelem

A havi törlesztőrészlet
esedékességének napján

Havi törlesztőrészlet

Az Üzletfél kérésére a Bank a tartozásról törlesztési táblázat formájában a kimutatást (kivonatot) díjmentesen
állítja ki.
2
A Hitelfedezeti Védelem részletes feltételeit a biztosítási feltételeket tartalmazó füzet tartalmazza
2
A késedelmi kamat maximális mértéke az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján (június 1.,
illetve december 1.) érvényes jegybanki alapkamat (forrás: www.mnb.hu) 24% ponttal növelt mértéke az adott
naptári félév teljes időtartamára
1
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