HIRDETMÉNY
KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

I.

A változással érintett kondíciós lista és ügyféltájékoztató

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy az alábbiakban meghatározott kondíciós lista és ügyféltájékoztató 2016. május 20-i
hatállyal a következők szerint változik.
Módosítással érintett kondíciós lista megnevezése:
• KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Előrelépő Személyi Kölcsöneire
vonatkozóan
Módosítással érintett ügyféltájékoztató megnevezése:
• Ügyfél-tájékoztató a CIB Előrelépő személyi kölcsönről
II.

A módosítás

1. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Előrelépő
Kölcsöneire vonatkozóan

Személyi

1.1. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy a Kondíciós lista, a meglévő Üzletfeleket nem érintve, a következők szerint változik.
2016. május 20. előtt hatályos rendelkezések:
Nem volt ilyen rendelkezés.
2016. május 20-től hatályos rendelkezések:

10 éves hűség kamatkedvezmény
A 2016. május 20-tól igényelt CIB Előrelépő Személyi Kölcsön esetében a Bank 10,09 % pontos
kedvezményt biztosít a sztenderd Éves Ügyleti Kamat mértékéből, akik legalább 10 éve a CIB Bank
ügyfelei. A kedvezmény a futamidő végéig jár.
10 éves hűséges 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.
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Teljes hiteldíj mutató (THM) a 10 éves hűség kamatkedvezmény figyelembevételével :
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
9,41%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
9,41%
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5 éves hűség kamatkedvezmény
A 2016. május 20-tól igényelt CIB Előrelépő Személyi Kölcsön esetében a Bank 6% pontos kedvezményt
biztosít a sztenderd Éves Ügyleti Kamat mértékéből, 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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Teljes hiteldíj mutató (THM) az 5 éves hűség kamatkedvezmény figyelembevételével :
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
14,00%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
14,00%

1.2. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy a Kondíciós lista, a meglévő Üzletfeleket nem érintve, a következők szerint változik.

2016. május 20. előtt hatályos rendelkezések:
2016. március 21-től folyósított ügyletek esetén:
Devizanem

HUF (magyar forint)

Ellenérték:
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%
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2016. május 2-tól hatályos rendelkezések:
2016. március 21-től folyósított ügyletek esetén:
Devizanem

HUF (magyar forint)

Ellenérték:
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%

2. Ügyfél-tájékoztató a CIB Előrelépő személyi kölcsönről
2.1. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy az ügyfél-tájékoztató, a meglévő Üzletfeleket nem érintve, a következők szerint
változik.
2016. május 20. előtt hatályos rendelkezések:
Nem volt ilyen rendelkezés
2016. május 20-tól hatályos rendelkezések:
Kedvezmény típusa

Kamatkedvezmény

5 éves hűség
kamatkedvezménnyel

6% pont

10 éves hűség
kamatkedvezménnyel

10,09% pont

Feltétel
legalább 10 éve rendelkezik
lakossági bankszámlára (hitelkártya is ide
értendő) vagy befektetési szolgáltatási
tevékenységre vonatkozó szerződéssel
legalább 5 éve rendelkezik
lakossági bankszámlára (hitelkártya is ide
értendő) vagy befektetési szolgáltatási
tevékenységre vonatkozó szerződéssel

2.2. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy az ügyfél-tájékoztató, a meglévő Üzletfeleket nem érintve, a következők szerint
változik.
2016. május 20. előtt hatályos rendelkezések:
Nem volt ilyen rendelkezés.
2016. május 20-től hatályos rendelkezések:
Teljes hiteldíj mutató (THM) az 5 éves hűség kamatkedvezmény figyelembevételével:
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
14,00%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
14,00%
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A feltüntetett THM érték és a példa kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő, és az 5 éves hűség
kamatkedvezmény figyelembevételével történt.

Teljes hiteldíj mutató (THM) a 10 éves hűség kamatkedvezmény figyelembevételével:
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
9,41%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
9,41%
A feltüntetett THM érték és a példa kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő, és a 10 éves hűség
kamatkedvezmény figyelembevételével történt.
2.3. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy az ügyfél-tájékoztató, a meglévő Üzletfeleket nem érintve, a következők szerint
változik.
2016. május 20. előtt hatályos rendelkezések:
Reprezentatív példa:
Hitelkamat Hitelösszeg

Futamidő

Törlesztőrészlet

18,99%

800 000Ft

60 hó

20 864Ft

21,05%

12,99%

800 000Ft

60 hó

18 272Ft

14,00%

PRÉMIUM250 kamatkedvezmény esetén

12,99%

800 000Ft

60 hó

18 272Ft

14,00%

AKTIV250 kamatkedvezmény és a havi jóváírás
vállalása esetén

8,90%

800 000Ft

60 hó

16 616Ft

9,41%

MAGNIFICA kamatkedvezmény esetén

7,9%

800 000Ft

60 hó

16 225Ft

8,31%

Standard ügyleti kamat figyelembe vételével,
kedvezmények nélkül
AKTIV100 kamatkedvezmény és a havi jóváírás
vállalása esetén

THM

Standard ügyleti kamat figyelembe vétele esetén: Hitelkamat típusa: fix, a hitel teljes díjában foglalt
kamat összege: 451 858 Ft, a fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 1 251 858 Ft.
Az AKTIV100 kamatkedvezmény esetén:
Hitelkamat típusa: fix, a hitel teljes díjában foglalt kamat összege: 296 340 Ft, a fizetendő teljes összeg
a futamidő alatt: 1 096 340 Ft. A kamatkedvezményhez kapcsolódó havi jóváírási kötelezettség nem
teljesítése esetén a kamatkedvezményt az üzletfél elveszíti, mely a kamat módosulásával jár.
A feltüntetett THM érték és a példa kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő és a jelölt hitelkamat
figyelembevételével történt.
A PRÉMIUM250 kamatkedvezmény esetén:
Hitelkamat típusa: fix, a hitel teljes díjában foglalt kamat összege: 296 340 Ft, a fizetendő teljes összeg
a futamidő alatt: 1 096 340 Ft. A kamatkedvezményt a Bank a futamidő végéig nyújtja.
A feltüntetett THM érték és a példa kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő és a jelölt hitelkamat
figyelembevételével történt.
Az AKTIV250 kamatkedvezmény esetén:
Hitelkamat típusa: fix, a hitel teljes díjában foglalt kamat összege: 196 952 Ft, a fizetendő teljes összeg
a futamidő alatt: 996 952 Ft. A kamatkedvezményhez kapcsolódó havi jóváírási kötelezettség nem
teljesítése esetén a kamatkedvezményt az üzletfél elveszíti, mely a kamat módosulásával jár.
A feltüntetett THM érték és a példa kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő és a jelölt hitelkamat
figyelembevételével történt.
A MAGNIFICA kamatkedvezmény esetén:
Hitelkamat típusa: fix, a hitel teljes díjában foglalt kamat összege: 173 491 Ft, a fizetendő teljes összeg
a futamidő alatt: 973 491 Ft. A kamatkedvezményt a Bank a futamidő végéig nyújtja.
A feltüntetett THM érték és a példa kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő és a jelölt hitelkamat
figyelembevételével történt.
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2016. május 20-től hatályos rendelkezések:
Reprezentatív példa:
Hitelkamat Hitelösszeg

Futamidő

Törlesztőrészlet

18,99%

800 000Ft

60 hó

20 864Ft

21,05%

12,99%

800 000Ft

60 hó

18 272Ft

14,00%

PRÉMIUM250 kamatkedvezmény esetén

12,99%

800 000Ft

60 hó

18 272Ft

14,00%

AKTIV250 kamatkedvezmény és a havi jóváírás
vállalása esetén

8,90%

800 000Ft

60 hó

16 616Ft

9,41%

Standard ügyleti kamat figyelembe vételével,
kedvezmények nélkül
AKTIV100 kamatkedvezmény és a havi jóváírás
vállalása esetén

THM

MAGNIFICA kamatkedvezmény esetén

7,9%

800 000Ft

60 hó

16 225Ft

8,31%

5 éves hűség kamatkedvezmény esetén

12,99%

800 000Ft

60 hó

18 272Ft

14,00%

10 éves hűség kamatkedvezmény esetén

8,90%

800 000Ft

60 hó

16 616Ft

9,41%

Standard ügyleti kamat figyelembe vétele esetén: Hitelkamat típusa: fix, a hitel teljes díjában foglalt
kamat összege: 451 858 Ft, a fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 1 251 858 Ft.
Az AKTIV100 kamatkedvezmény esetén:
Hitelkamat típusa: fix, a hitel teljes díjában foglalt kamat összege: 296 340 Ft, a fizetendő teljes összeg
a futamidő alatt: 1 096 340 Ft. A kamatkedvezményhez kapcsolódó havi jóváírási kötelezettség nem
teljesítése esetén a kamatkedvezményt az üzletfél elveszíti, mely a kamat módosulásával jár.
A feltüntetett THM érték és a példa kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő és a jelölt hitelkamat
figyelembevételével történt.
A PRÉMIUM250 kamatkedvezmény esetén:
Hitelkamat típusa: fix, a hitel teljes díjában foglalt kamat összege: 296 340 Ft, a fizetendő teljes összeg
a futamidő alatt: 1 096 340 Ft. A kamatkedvezményt a Bank a futamidő végéig nyújtja.
A feltüntetett THM érték és a példa kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő és a jelölt hitelkamat
figyelembevételével történt.
Az AKTIV250 kamatkedvezmény esetén:
Hitelkamat típusa: fix, a hitel teljes díjában foglalt kamat összege: 196 952 Ft, a fizetendő teljes összeg
a futamidő alatt: 996 952 Ft. A kamatkedvezményhez kapcsolódó havi jóváírási kötelezettség nem
teljesítése esetén a kamatkedvezményt az üzletfél elveszíti, mely a kamat módosulásával jár.
A feltüntetett THM érték és a példa kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő és a jelölt hitelkamat
figyelembevételével történt.
A MAGNIFICA kamatkedvezmény esetén:
Hitelkamat típusa: fix, a hitel teljes díjában foglalt kamat összege: 173 491 Ft, a fizetendő teljes összeg
a futamidő alatt: 973 491 Ft. A kamatkedvezményt a Bank a futamidő végéig nyújtja.
A feltüntetett THM érték és a példa kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő és a jelölt hitelkamat
figyelembevételével történt.
Az 5 éves hűség kamatkedvezmény esetén:
Hitelkamat típusa: fix, a hitel teljes díjában foglalt kamat összege: 296 340 Ft, a fizetendő teljes összeg
a futamidő alatt: 1 096 340 Ft. A kamatkedvezményt a Bank a futamidő végéig nyújtja.
A feltüntetett THM érték és a példa kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő és a jelölt hitelkamat
figyelembevételével történt.
A 10 éves hűség kamatkedvezmény esetén:
Hitelkamat típusa: fix, a hitel teljes díjában foglalt kamat összege: 196 952 Ft, a fizetendő teljes összeg
a futamidő alatt: 996 952 Ft. A kamatkedvezményt a Bank a futamidő végéig nyújtja.
A feltüntetett THM érték és a példa kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő és a jelölt hitelkamat
figyelembevételével történt.

CIB Bank Zrt.
KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016.05.18.
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