HIRDETMÉNY
KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK VÁLTOZÁSÁRÓL

I.

A változással érintett kondíciós listák és ügyféltájékoztatók

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy az alábbiakban meghatározott kondíciós listák és ügyféltájékoztatók 2016. március
21-i hatállyal a következők szerint változnak.
Módosítással érintett kondíciós listák megnevezése:
• KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Előrelépő Személyi Kölcsöneire
vonatkozóan
• CIB Pro Kedvezménycsomag KONDÍCIÓS LISTA
Módosítással érintett ügyféltájékoztatók megnevezése:
• CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére
• CIB Folyószámlahitel
• 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. március 21. előtt hatályos rendelkezések:
Nem volt ilyen rendelkezés.
2016. március 21-től hatályos rendelkezések:
AKTIV100 kamatkedvezmény
A 2016.03.21-től igényelt CIB Előrelépő Személyi Kölcsön esetében havi jóváírási kötelezettség teljesítése
esetében a Bank 6% pontos kedvezményt biztosít a sztenderd Éves Ügyleti Kamat mértékéből.
Az Üzletfél a havi jóváírási kötelezettséget akkor teljesíti, ha 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 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 kamatkedvezmény nélkül számított törlesztőrészlet megfizetésére köteles a rendszeres
felülvizsgálat időpontját követő második törlesztési esedékességtől.
Teljes hiteldíj mutató (THM) az AKTIV100 kamatkedvezmény figyelembevételével3:
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
14,00%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
14,00%
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PRÉMIUM250 kamatkedvezmény
A 2016.03.21-től igényelt CIB Előrelépő Személyi Kölcsön esetében az igényléskor minimum 250.000Ft igazolt
havi nettó jövedelem esetén a Bank 6% pontos kedvezményt biztosít a sztenderd Éves Ügyleti Kamat
mértékéből. A kedvezmény a futamidő végéig jár.
3

Teljes hiteldíj mutató (THM) a PREM250 kamatkedvezmény figyelembevételével :
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
14,00%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
14,00%

AKTIV250 kamatkedvezmény
A 2016.03.21-től igényelt CIB Előrelépő Személyi Kölcsön esetében az igényléskor minimum 250.000Ft igazolt
havi nettó jövedelem esetén továbbá a kölcsön futamideje alatti havi jóváírási kötelezettség teljesítése esetében a
Bank 10,09% pontos kedvezményt biztosít a sztenderd Éves Ügyleti Kamat mértékéből.
Az Üzletfél a havi jóváírási kötelezettséget akkor teljesíti, ha havonta legalább 250.000Ft, azaz
kettőszázötvenezer 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 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 az AKTIV250
kamatkedvezményre a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességi naptól kezdve a
futamidő végéig nem jogosult, azonban automatikusan jogosult a PRÉMIUM250 kamatkedvezményre. Az
AKTIV250 kamatkedvezmény nélküli, de PRÉMIUM250 kamatkedvezménnyel számított törlesztőrészlet
megfizetésére az Üzletfél a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő második törlesztési esedékességtől
köteles.
AKTIV250 kedvezmény kizárólag 500.000Ft igényelt és folyósított hitelösszegtől vehető igénybe.
3

Teljes hiteldíj mutató (THM) az AKTIV250 kamatkedvezmény figyelembevételével :
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
9,41%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
9,41%

MAGNIFICA kamatkedvezmény
A 2016.03.21-től a Magnifica üzletfél által igényelt és a kölcsön folyósításakor is magnifica státuszban lévő
üzletfél esetében a CIB Előrelépő Személyi Kölcsön sztenderd Éves Ügyleti Kamatának mértékéből a Bank
11,09% pontos kedvezményt biztosít. MAGNIFICA kedvezmény kizárólag 500.000Ft igényelt és folyósított
hitelösszegtől vehető igénybe.
A kedvezmény a futamidő végéig jár.
Teljes hiteldíj mutató (THM) a MAGNIFICA kamatkedvezmény figyelembevételével3:
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
8,31%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
8,31%

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 cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-2-44 Tőzsdetagság:
Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

2

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. március 21. előtt hatályos rendelkezések:
Nem volt ilyen rendelkezés.
2016. március 21-től 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%

Előtörlesztési díj (részleges/teljes előtörlesztés)

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

Szerződésmódosítási díj
Igazolás, kivonat kiállítás díja (Üzletfél kérésére)

i

1000 HUF
Ügyleti Kamat + 3,00%4

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

ii

iii

Teljes hiteldíj mutató (THM) :
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel

21,05%
21,05%
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1.3. 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. március 21. előtt hatályos rendelkezések:

3 %-os kamatkedvezmény

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.
Teljes hiteldíj mutató (THM) a 3 százalékpontos kamatkedvezmény figyelembevételével3:
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
18,65%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
18,65%
Teljes hiteldíj mutató (THM) a 3 százalékpontos kamatkedvezmény és az Elsődleges ügyfél
3
kamatkedvezmény figyelembevételével :
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
16,30%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
16,30%
Elsődleges ügyfél kamatkedvezmény (2%-os kamatkedvezmény)
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 teljesült-e.
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).
Teljes hiteldíj mutató (THM) az Elsődleges ügyfél kamatkedvezmény figyelembevételével3:
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
19,84%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
19,84%
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2016. március 21-től hatályos rendelkezések:

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.
Teljes hiteldíj mutató (THM) a 3 százalékpontos kamatkedvezmény figyelembevételével
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
18,65%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
18,65%

3

:

Teljes hiteldíj mutató (THM) a 3 százalékpontos kamatkedvezmény és az Elsődleges ügyfél
kamatkedvezmény figyelembevételével3:
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
16,30%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
16,30%
Elsődleges ügyfél kamatkedvezmény (2%-os kamatkedvezmény)
(Nem igényelhető)
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 teljesült-e.
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).
Teljes hiteldíj mutató (THM) az Elsődleges ügyfél kamatkedvezmény figyelembevételével3:
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
19,84%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
19,84%

2. CIB Pro Kedvezménycsomag KONDÍCIÓS LISTA
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. március 21. előtt hatályos rendelkezések:
Nem volt ilyen rendelkezés.
2016. március 21-től hatályos rendelkezések:

Személyi kölcsönre vonatkozó kedvezmény
Hatályos: 2016. március 21-től folyósított kölcsönre
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Kedvezménnyel érintett termékek:
•

CIB Előrelépő Személyi Kölcsön

Kedvezménnyel érintett
kondíció típusa
Éves ügyleti kamat

Kedvezmény mértéke
6 % az éves ügyleti kamat
mértékéből

A kedvezmény időtartama
a teljes futamidő

Alapfeltételen felül az igénybevétel további feltétele, hogy a kölcsön igénylésekor:
• az adós (nem adóstárs) igénylőnek álljon fenn munkaviszonya a Partnerrel és
• az adós Partnerrel fennálló munkaviszonyának igazolására szolgáló dokumentum benyújtásra
kerüljön.
THM: 500 ezer forint, 3 éves futamidővel és 3 millió forint, 5 éves futamidővel 14,00 %
A feltüntetett THM-érték a CIB Pro Kedvezménycsomagban elérhető kamat kedvezményt tartalmazza. Az aktuális kondíciókat a
mindenkor érvényben lévő magánszemélyek CIB Előrelépő Személyi Kölcsöneire vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza.

3. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére
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. március 21. előtt hatályos rendelkezések:
Ki igényelhet CIB Café Hitelkártyát?
Főkártyabirtokosra vonatkozó alapfeltételek:


Minimum havi nettó jövedelem

100.000Ft

2016. március 21-től hatályos rendelkezések:
Ki igényelhet CIB Café Hitelkártyát?
Főkártyabirtokosra vonatkozó alapfeltételek:
Minimum havi nettó jövedelem a teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló részére a jövedelem megszerzésének
hónapjára megállapított mindenkori minimálbér nettó összegének

Minimum havi nettó
megfelelő mérték.
jövedelem összege
2015. évben megszerzett jövedelem esetén: 68 775 Ft.
2016. évben megszerzett jövedelem esetén: 73 815 Ft

4. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ CIB Folyószámlahitel

4.1. 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. március 21. előtt hatályos rendelkezések:
Igénylési feltétel:
•

Minimum havi nettó jövedelem 85.000Ft,
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2016. március 21-től hatályos rendelkezések:
Igénylési feltétel:
•

Minimum havi nettó jövedelem a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a
jövedelem megszerzésének hónapjára megállapított mindenkori minimálbér nettó összegének
megfelelő mérték,
2015. évben megszerzett jövedelem esetén: 68 775 Ft.
2016. évben megszerzett jövedelem esetén: 73 815 Ft

4.2. 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. március 21. előtt hatályos rendelkezések:
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével
történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel
kamat kockázatát. A fenti érték 375.000 forint hitelösszeggel, 1 éves futamidővel, a Classic számla
számlavezetési díjával került meghatározásra.
A kölcsön igénylésének részletes feltételeivel és a költségekkel kapcsolatban hívja a CIB24 Hitelvonal
munkatársait az alábbi, helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy látogasson el honlapunkra!
2016. március 21-től hatályos rendelkezések:
A THM meghatározása az aktuális feltételek 375.000 forint hitelkeret és 1 éves futamidő továbbá a
Classic számla számlavezetési díjával került meghatározásra. A folyószámlahitel nem egyenletes
törlesztésű hitelnek minősül.
A hitel igénylésének részletes feltételeivel és a költségekkel kapcsolatban hívja a CIB24 Hitelvonal
munkatársait az alábbi, helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy látogasson el honlapunkra!
5. Ügyfél-tájékoztató a CIB Előrelépő személyi kölcsönről
5.1. 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. március 21. előtt hatályos rendelkezések:
Kölcsönösszeg: 300 000-től 5 000 000 Ft-ig, de maximum a nettó jövedelem 10-szerese igényelhető.
Futamidő: 36-72 hónap, 6 havi lépésközzel

2016. március 21-től hatályos rendelkezések:
Kölcsönösszeg: 300 000-től 5 000 000 Ft-ig, de maximum a havi nettó jövedelem 10-szerese
igényelhető.
− AKTIV250 és MAGNIFICA kedvezmény igénybevétele esetén: 500.000-től 5.000.000Ft-ig, de
maximum a havi nettó jövedelem 10-szerese igényelhető.
Futamidő: 12-72 hónap, 6 havi lépésközzel
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5.2. 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. március 21. előtt hatályos rendelkezések:
Nem volt ilyen rendelkezés
2016. március 21-től hatályos rendelkezések:
• Az alábbiakban meghatározott minimum igazolt havi jövedelem és/vagy havi jóváírás teljesítése
esetén a futamidő végéig járó kamatkedvezménnyel igényelhető:

Kedvezmény típusa

Feltétel
minimum igazolt havi nettó
jövedelem összege
250.000Ft
igénylési feltételnél
meghatározott
250.000Ft

Kamatkedvezmény

AKTIV250

10,09% pont

AKTIV100

6% pont

PRÉMIUM250
MAGNIFICA
(kizárólag
Magnifica
ügyfelek részére)

6% pont

igénylési feltételnél
meghatározott

11,09% pont

havi jóváírás
250.000Ft
100.000Ft
-

5.3. 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. március 21. előtt hatályos rendelkezések:
Igénylési feltétel:
• Minimum havi nettó jövedelem:
• Egyedüli igénylés esetén:
• 85.000 Ft, ha az Adós utolsó három havi igazolt nettó jövedelme CIB folyószámlájára
érkezett
• 110.000 Ft, ha az Adós utolsó három havi igazolt nettó jövedelme nem CIB folyószámlájára
érkezett
• Adóstárssal történő igénylés esetén:
• igénylőként 75.000 Ft , ha az Adós utolsó három havi igazolt nettó jövedelme CIB
folyószámlájára érkezett
• igénylőként 110.000 Ft, ha az Adós utolsó három havi igazolt nettó jövedelme nem CIB
folyószámlájára érkezett
2016. március 21-től hatályos rendelkezések:
Igénylési feltétel:
• Minimum havi nettó jövedelem összege:
- Igénylőnként a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a jövedelem
megszerzésének hónapjára megállapított mindenkori minimálbér nettó összegének megfelelő
mérték,
2015. évben megszerzett jövedelem esetén: 68 775 Ft.
2016. évben megszerzett jövedelem esetén: 73 815 Ft
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5.4. 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. március 21. előtt hatályos rendelkezések:
Teljes hiteldíj mutató (THM)
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel

22,26%
22,26%

A feltüntetett THM érték kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő és standard ügyleti kamat
figyelembe vételével történt.
Teljes hiteldíj mutató (THM) a 2016.02.01-től 2016.03.20-ig folyósított kölcsönök esetében
nyújtott 3%-os kamatkedvezmény figyelembevételével:
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
18,65%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
18,65%
A feltüntetett THM érték és a példa kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő, és a 3%-os
kamatkedvezmény figyelembevételével történt.
Reprezentatív példa:
Hitelkamat Hitelösszeg
Standard ügyleti kamat figyelembe vételével,
kedvezmények nélkül
3%-os kamatkedvezmény figyelembe vétele
esetén
3%-os kamatkedvezmény és a havi jóváírás
vállalása esetén

Futamidő

Törlesztőrészlet

THM

19,99%

800 000Ft

60 hó

21 314Ft

22,26%

16,99%

800 000Ft

60 hó

19 979Ft

18,65%

14,99%

800 000Ft

60 hó

19 115Ft

16,30%

Standard ügyleti kamat figyelembe vétele esetén: Hitelkamat típusa: fix, a hitel teljes díja: 478 866 Ft,
a fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 1 278 866 Ft.
3%-os kamatkedvezmény figyelembe vétele esetén: Hitelkamat típusa: fix, a hitel teljes díja: 398 764
Ft, a fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 1 198 764 Ft. A 3 %-os kamatkedvezményt a Bank a
futamidő végéig nyújta.
3%-os kamatkedvezmény és az elsődleges ügyfél kamatkedvezmény, havi jóváírás vállalása esetén:
Hitelkamat típusa: fix, a hitel teljes díja: 346 917 Ft, a fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 1 146
917 Ft. A 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 hitelkamat
figyelembevételével történt.
2016. március 21-től hatályos rendelkezések:
Teljes hiteldíj mutató (THM)
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
21,05%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
21,05%
A feltüntetett THM érték kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő és standard ügyleti kamat
figyelembe vételével történt.
Teljes hiteldíj mutató (THM) az AKTIV100 kamatkedvezmény figyelembevételével:
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
14,00%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
14,00%
A feltüntetett THM érték és a példa kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő, és az AKTIV100
kamatkedvezmény figyelembevételével történt.
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Teljes hiteldíj mutató (THM) a PRÉMIUM250 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 PRÉMIUM250
kamatkedvezmény figyelembevételével történt.

Teljes hiteldíj mutató (THM) az AKTIV250 kamatkedvezmény figyelembevételével:
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
14,00%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
14,00%
A feltüntetett THM érték és a példa kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő, és az AKTIV250
kamatkedvezmény figyelembevételével történt.

Teljes hiteldíj mutató (THM) a MAGNIFICA kamatkedvezmény figyelembevételével:
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
8,31%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
8,31%
A feltüntetett THM érték és a példa kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő, és a MAGNIFICA
kamatkedvezmény figyelembevételével történt.
Reprezentatív példa:
Hitelkamat Hitelösszeg
Standard ügyleti kamat figyelembe vételével,
kedvezmények nélkül
AKTIV100 kamatkedvezmény figyelembe vétele
esetén
PRÉMIUM250 kamatkedvezmény és a havi
jóváírás vállalása esetén
AKTIV250 kamatkedvezmény és a havi jóváírás
vállalása esetén
MAGNIFICA kamatkedvezmény és a havi
jóváírás vállalása esetén

Futamidő

Törlesztőrészlet

18,99%

800 000Ft

60 hó

20 864Ft

THM
21,05%

12,99%

800 000Ft

60 hó

18 272Ft

14,00%

12,99%

800 000Ft

60 hó

18 272Ft

14,00%

8,90%

800 000Ft

60 hó

16 616Ft

9,41%

7,9%

800 000Ft

60 hó

16 225Ft

8,31%

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 díjába 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 díjába 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 díjába 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.
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A MAGNIFICA kamatkedvezmény esetén:
Hitelkamat típusa: fix, a hitel teljes díjába 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.

CIB Bank Zrt.
KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016.03.17.

i

Az Üzletfél kérésére a Bank a tartozásról törlesztési táblázat formájában a kimutatást (kivonatot)
díjmentesen állítja ki.
ii
A Hitelfedezeti Védelem részletes feltételeit a biztosítási feltételeket tartalmazó füzet tartalmazza
iii
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével
történt. A feltüntetett THM érték kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő és az érvényes (sztenderd)
éves ügyleti kamat figyelembe vételével történt.
4
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
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