HIRDETMÉNY
A CIB ELŐRELÉPŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA 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 lista és ügyféltájékoztató 2016.
szeptember 21-i hatállyal a következők szerint változik.
Változással érintett kondíciós lista megnevezése:
1. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Előrelépő Személyi Kölcsöneire
vonatkozóan
Változással érintett ügyféltájékoztató megnevezése:
2. Ügyféltájékoztató a CIB Előrelépő személyi kölcsönről
II.

A változás

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. 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)

10,09% pont
6% pont

Feltétele
Egyéb banki
hitel kiváltása
hitelcél

Minimum igazolt havi
nettó jövedelem
összege

Havi
jóváírás

11,1 % pont

250.000Ft

250.000Ft

7,01 % pont

igénylési feltételnél
meghatározott

100.000Ft

250.000Ft

-

(Nem vehető
igénybe CIB–nél
fennálló személyi
kölcsön
kiváltására)

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

6% pont
PRÉMIUM250
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AKTÍVMBÉR

-

MAGNIFICA
(Magnifica
státusz a
kölcsön
igényléskor és
folyósításakor)

11,09% pont

1,01 % pont

12,1 % pont

igénylési feltételnél
meghatározott

igénylési feltételnél
meghatározott

73 815 Ft

-

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.

Devizanem

HUF (magyar forint)

Ellenérték
Hitelcél

Szabadfelhasználá
s (egyéb
magánjellegű
kiadás)

Szabadfelhasználá
s (magáncélú) és
CIB hitel kiváltása
(Személyre szóló banki
megkeresés esetén
vehető igénybe)

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

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

18,99%

18,99%

20,00%

-

-

18,99%

12,99%

12,99%

12,99%

8,9%

8,9%

8,9%
12,99%

12,99%

12,99%

(Nem
igényelhető,
az AKTIV250
kedvezmény
elvesztése
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esetén
alkalmazandó
)

Éves Ügyleti Kamat MAGNIFICA
kamatkedvezménnyel
Előtörlesztési díj (részleges/teljes
előtörlesztés)

7,9%

Szerződésmódosítási díj
Igazolás, kivonat kiállítás díja (Üzletfél
kérésére)i
Éves Késedelmi Kamat
Monitoring díj

7,9%

7,9%

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

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

THM

Hitelcél
Kamatkedvezmény
figyelembevételével

Szabadfel-használás
(egyéb magánjellegű
kiadás)

Szabad-felhasználás
(magáncélú) és CIB
hitel kiváltása

Egyéb banki hitel
kiváltása

AKTIV250

9,41%

9,41%

AKTIV100

14,00%

14,00%

PRÉMIUM250

14,00%

-

AKTÍVMBÉR

-

21,05%

MAGNIFICA

8,31%

8,31%

SZTENDERD KAMAT

21,05%

22,27%

A változás oka: a kölcsön célja egy új hitelcéllal az Egyéb banki hitel kiváltása hitelcéllal bővül.
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. szeptember 21. előtt:
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 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
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-

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.

Teljes hiteldíj mutató (THM) a 10 éves hűség kamatkedvezmény figyelembevételével3:
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
9,41%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
9,41%
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 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.
Teljes hiteldíj mutató (THM) az 5 éves hűség kamatkedvezmény figyelembevételével3:
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
14,00%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
14,00%
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%
PRÉMIUM250 kamatkedvezmény
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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.
Teljes hiteldíj mutató (THM) a PREM250 kamatkedvezmény figyelembevételével3:
- 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.
Teljes hiteldíj mutató (THM) az AKTIV250 kamatkedvezmény figyelembevételével3:
- 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%
2016. szeptember 21-től:
A kamatkedvezmények tartalma nem változott az eddigi kamatkedvezmények a 2016. szeptember 20ig folyósított ügyletekre vonatkoznak, így a táblázat elejére „2016. március 21-től – 2016. szeptember
20-ig folyósított ügyletek esetén” szöveg került továbbá az AKTIV100, Prémium250, AKTÍV250,
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Magnifica kamatkedvezmény a jobb áttekinthetőség
átrendezésre a tartalmuk változatlan hagyása mellett.

érdekében

táblázatos

formába

került

2016. március 21-től – 2016. szeptember 20-ig folyósított ügyletek esetén:
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 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.
Teljes hiteldíj mutató (THM) a 10 éves hűség kamatkedvezmény figyelembevételével3:
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
9,41%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
9,41%
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 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.
Teljes hiteldíj mutató (THM) az 5 éves hűség kamatkedvezmény figyelembevételével3:
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
14,00%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
14,00%
Kamatkedvezmények
Kedvezmény típusa

Kamatkedvezmény mértéke

AKTIV250

10,09% pont

AKTIV100

6% pont

PRÉMIUM250
MAGNIFICA
(Magnifica státusz a kölcsön
igényléskor és folyósításakor)

6% pont
11,09% pont

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

Havi jóváírás
250.000Ft
100.000Ft
-
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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) 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 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.
A változás oka: a kölcsön célja egy új hitelcéllal az Egyéb banki hitel kiváltása hitelcéllal bővül 2016.
szeptember 21-től, így a jelenleg hatályos rendelkezések a 2016. szeptember 20-ig folyósított
ügyletekre vonatkozik.

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. szeptember 21. előtt hatályos rendelkezések
Bármilyen célra szabadon felhasználható a kölcsön (pl. lakásfelújítás, autóvásárlás, családi események, utazás,
lakáshitel-kiegészítés).

2016. szeptember 21-től hatályos rendelkezések
Hitelcélok:
• Szabadfelhasználás (egyéb magánjellegű kiadás)
(pl. lakásfelújítás, autóvásárlás, családi események, utazás, lakáshitel-kiegészítés)
•

Egyéb banki hitel kiváltása

Mely azt jelenti, hogy a Bank az Ügyfél az alábbi feltételeknek megfelelő, meglévő személyi kölcsönét
kiváltja.
Nem vehető igénybe CIB-nél fennálló személyi kölcsön kiváltásra.
Kiváltandó kölcsönre vonatkozó feltételek:
o

A kiváltandó kölcsön legalább 6 hónapja fennáll, azaz a kiváltandó kölcsönszerződés KHR
rendszerben lévő szerződéskötés napja és az igénylés napja között legalább 6 hónap eltelt.

o

A kiváltandó kölcsön alapján késedelem nem áll fenn.
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o

A kiváltandó kölcsön a KHR rendszerben az alábbi érték és jelentés egyikével szerepel:
SZEMH- Személyi hitel, FOGYH- Fogyasztási, áruvásárlási hitel, EGYHSZ- Egyéb hitelügylet,
KOMBSZH- Kombinált személyi hitel, KOMBEGY- Kombinált egyéb hitel

o

A kiváltandó kölcsönt nyújtó az alábbi pénzügyi intézmény egyike:
Allianz Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Bank of China Hitelintézet Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe, Budapest Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Citibank Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
COFIDIS Magyarországi Fióktelepe, Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Deutsche Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, ING Bank zártkörűen működő
részvénytársaság, K&H Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kinizsi Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MKB Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, OTP
Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, SOPRON
BANK BURGENLAND Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Takarékszövetkezetek,
UniCredit Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság

•

Szabadfelhasználás (magáncélú) és CIB hitel kiváltása
Ez a hitelcél személyre szóló banki megkeresés esetén vehető igénybe, jelentése: az újonnan folyósított CIB

Előrelépő Személyi Kölcsönből először az ügyfél meglévő CIB Banknál lévő személyi kölcsön teljes
előtörlesztése történik meg és a kölcsön összegének fennmaradó részével rendelkezhet szabadon az
ügyfél.
Fogalommagyarázat! Jelen tájékoztatóban használt alábbi nagy betűs fogalmak az alábbi jelentéssel
bírnak:
Szabadfelhasználás: Szabadfelhasználás (egyéb magánjellegű kiadás) és a Szabadfelhasználás (magáncélú) és
CIB hitel kiváltása hitelcél együtt röviden
Hitelkiváltás: Egyéb banki hitel kiváltása hitelcél röviden

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. szeptember 21. előtt hatályos rendelkezések

Feltétel
Kedvezmény típusa

Kamatkedvezmény

minimum

igazolt

havi

nettó

jövedelem összege

havi jóváírás

AKTIV250

10,09% pont

250.000Ft

250.000Ft

AKTIV100

6% pont

igénylési feltételnél meghatározott

100.000Ft

PRÉMIUM250

6% pont

250.000Ft

-

11,09% pont

igénylési feltételnél meghatározott

-

MAGNIFICA
(kizárólag Magnifica
ügyfelek részére)
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2016. szeptember 21-től hatályos rendelkezések
Kamatkedvezmények
Az alábbiakban meghatározott minimum igazolt havi jövedelem és/vagy havi jóváírás teljesítése esetén a
futamidő végéig járó kamatkedvezménnyel igényelhető:

Kamatkedvezmény

Feltétel

Kedvezmény
típusa

minimum igazolt havi
Szabadfelhasználás

Hitelkiváltás

nettó

jövedelem

havi jóváírás

összege
AKTIV250

10,09% pont

AKTIV100

6% pont

PRÉMIUM250

6% pont

AKTÍVMBÉR

11,1 % pont

250.000Ft

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

igénylési feltételnél

-

-

1,01 % pont

11,09% pont

12,1 % pont

meghatározott

250.000Ft
igénylési feltételnél
meghatározott

250.000Ft

100.000Ft

73 815 Ft

MAGNIFICA
(kizárólag
Magnifica

igénylési feltételnél
meghatározott

-

ügyfelek részére)

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. szeptember 21. előtt hatályos rendelkezések
Hogyan történik a CIB Személyi Kölcsön folyósítása?
A hitel folyósítása a szerződés létrejöttét követő 5 Banki napon belül az Adós forint devizanemben vezetett
bankszámlájára történik, mely számla lehet CIB Banknál vezetett, vagy más magyarországi pénzforgalmi
szolgáltatónál vezetett bankszámla.

2016. szeptember 21-től hatályos rendelkezések
Hogyan történik a CIB Személyi Kölcsön folyósítása?
Szabadfelhasználás hitelcél esetében a hitel folyósítása a szerződés létrejöttét követő 5 Banki napon belül az
Adós forint devizanemben vezetett bankszámlájára történik, mely számla lehet CIB Banknál vezetett, vagy más
magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett bankszámla.
Hitelkiváltás hitelcél esetében a szerződés létrejöttét követő 5 Banki napon belül a kiváltandó kölcsönt nyújtó által
meghatározott számlaszámra történik.

2.4. 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.
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2016. szeptember 21. előtt hatályos rendelkezések
Igényelhető hitelösszeg:
Kölcsönösszeg: 300 000-től 5 000 000 Ft-ig, de maximum a havi nettó jövedelem 10-szerese igényelhető.
AKTIV250 és MAGNIFICA kamatkedvezmény igénybevétele esetén: 500.000-től 5.000.000Ft-ig, de maximum a
havi nettó jövedelem 10-szerese igényelhető.

2016. szeptember 21-től hatályos rendelkezések
Igényelhető hitelösszeg:
Szabadfelhasználás esetén:
300 000 Ft-tól 5 000 000 Ft, de maximum a nettó jövedelem 10-szerese igényelhető
AKTIV250 és MAGNIFICA kedvezmény esetében 500 000 Ft-tól 5 000 000-ig.
Hitelkiváltás esetén:
A minimum és maximum igényelhető hitelösszegek megegyeznek a szabadfelhasználás feltételeivel.
Az igényelt hitelösszeg a fennálló tartozás igazoláson feltüntetett, ügyfél által kiváltani kívánt hitel fennálló
tartozásának teljes összege (tőke, kamat, illetve minden egyéb feltüntetett járulékos díj), ehhez hozzáadva a
kiváltandó hitel egy havi törlesztő részletének összegét 5000 Ft-ra felfelé kerekítve.

2.5. 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. szeptember 21. előtt hatályos rendelkezések
Futamidő:
12-72 hónap, 6 havi lépésközzel

2016. szeptember 21-től hatályos rendelkezések
Futamidő:
Szabadfelhasználás (egyéb magánjellegű kiadás)
Szabadfelhasználás (magáncélú) és CIB hitel kiváltása
12-72 hónap (AKTIV250 kamatkedvezmény esetében a maximum futamidő 84, Magnifica kamatkedvezmény
esetén 96 hónap), 6 havi lépésközzel
Egyéb banki hitel kiváltása
12-72 hónap (AKTIV250 kamatkedvezmény esetében a maximum futamidő 84, Magnifica kamatkedvezmény
esetén 96 hónap), 6 havi lépésközzel.
A futamidő megállapítása úgy történik, hogy az igényelt kölcsön legkésőbbi lejárata a kiváltandó kölcsön
lejáratához azon legközelebb eső lejárati dátum, mely időpont a választható futamidőket figyelembe véve,
lehetőség szerint nem korábbi, mint a kiváltandó kölcsön lejárti dátuma.

2.6. 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. szeptember 21. előtt hatályos rendelkezések
Nem volt ilyen rendelkezés.
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2016. szeptember 21-től hatályos rendelkezések
Az igényléshez szükséges dokumentumok
Egyéb banki hitel kiváltása hitelcél esetben további szükséges dokumentumok:
•

Kiváltandó kölcsön fennálló tartozásáról szóló igazolás
A kiváltandó kölcsön fennálló tartozásról szóló igazolásnak az igénybefogadástól számított 7 naptári
napon belülinek kell lennie.
Kérés esetén a bank rendelkezésre bocsát mintanyomtatványt, nem a CIB Bank Zrt.
mintanyomtatványának alkalmazása esetén elvárt minimális tartalmi elem a kölcsönt felvevő adatain,
továbbá a kiváltandó kölcsön és a fennálló kölcsöntartozásra vonatkozó adatokon kívül, a teljes
előtörlesztésére meghatározott számla, mely számla egy technikai számla, e felett az ügyfél nem
rendelkezhet, továbbá a kiváltandó kölcsönt nyújtó olyan nyilatkozata, hogy kötelezettséget vállal arra,
hogy amennyiben a kölcsönszerződésből eredő fennálló tartozás összege módosult és a megjelölt
számlaszámra a CIB Bank Zrt. által a teljes tartozás kiegyenlítése céljából utalt összeg a
kölcsönszerződésből fennálló tartozás összegét meghaladja, a különbözet összegét a CIB Bank Zrt.
részére a 10700017-53814302-49900004 számú banki függőszámlára az eredeti közlemény feltüntetése
mellett haladéktalanul visszautalja.

•

Az adóstárs személyét igazoló dokumentum
Benyújtása akkor szükséges, ha a kiváltandó kölcsönszerződésben meghatározott ugyanazon
adóstárssal együtt történik a kölcsön kiváltása, ezek a következők lehetnek:
o
o

eredeti kölcsönszerződés vagy
olyan igazolás benyújtása, mely tartalmazza a kiváltandó kölcsönszerződésben szereplő
adóstárs személyazonosságának megállapításához szükséges adatokat (megfelelő, ha a
fennálló kölcsöntartozásról szóló igazoláson ez szerepel)

2.7. 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. szeptember 21. előtt hatályos rendelkezések
Nem volt ilyen rendelkezés.
2016. szeptember 21-től hatályos rendelkezések
További szükséges dokumentumok
Egyéb banki hitel kiváltása esetében
•

A kiváltandó hitelt nyújtó által érkeztetett teljes előtörlesztésre vonatkozó eredeti kérelem bemutatása,
melyről a bank másolatot készít.
A teljes előtörlesztésre vonatkozó eredeti kérelem az előtörlesztés értéknapjának a CIB-hez való
benyújtás (szerződéskötés) napjától számított 5 banki napon túlinak kell lennie!
A kérelmet a kölcsön igénylésének jóváhagyását követően kell benyújtani.

2.8. 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. szeptember 21. előtt hatályos rendelkezések
Teljes hiteldíj mutató (THM)
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel

21,05%
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Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-2-44 Tőzsdetagság:
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- 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.

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.

2016. szeptember 21-től hatályos rendelkezések

Teljes hiteldíj mutató (THM)

THM

Hitelcél

500 ezer forint, 3 éves futamidővel

Kamatkedvezmény
figyelembevételével

3 millió forint, 5 éves futamidővel
Szabadfelhasználás

Hitelkiváltás

AKTIV250

9,41%

9,41%

AKTIV100

14,00%

14,00%

PRÉMIUM250

14,00%

-

AKTÍVMBÉR

-

21,05%

8,31%

8,31%

MAGNIFICA

Sztenderd kamat
21,05%
22,27%
A feltüntetett THM érték kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő és a jelölt kamatkedvezmény figyelembe
vételével történt.

2.9. 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.
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2016. szeptember 21. előtt hatályos rendelkezések
Reprezentatív példa:
Standard ügyleti kamat figyelembe
vételével, kedvezmények nélkül
AKTIV100 kamatkedvezmény és a havi
jóváírás vállalása esetén
PRÉMIUM250 kamatkedvezmény
AKTIV250 kamatkedvezmény és a havi
jóváírás vállalása esetén
MAGNIFICA kamatkedvezmény

Hitelkamat Hitelösszeg Futamidő

Törlesztőrészlet

THM

18,99%

800 000Ft

60 hó

20 864Ft

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 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.

2016. szeptember 21-től hatályos rendelkezések
Reprezentatív példa:
Hitelkamat típusa: fix, hitelösszeg 1 000 000 Ft
Kamatkedvezmény

Sztenderd ügyleti
kamat Hitelkiváltás
Sztenderd ügyleti
kamat
Szabadfelhasználás
AKTÍVMBÉR
Hitelkiváltás
AKTIV100
kamatkedvezmény
Szabadfelhasználás,
Hitelkiváltás
PRÉMIUM250
kamatkedvezmény

Hitelkamat

Futamidő

Törlesztőrészlet

A hitel teljes
díjában foglalt
kamat összege

A fizetendő teljes
összeg a
futamidő alatt

THM

20,00%

72 hó

24 114 Ft

736 217 Ft

1 736 217 Ft

22,27%

18,99%

72 hó

23 522 Ft

693 601 Ft

1 693 601 Ft

21,05%

18,99%

72 hó

23 522 Ft

693 601 Ft

1 693 601 Ft

21,05%

12,99%

72 hó

20 164 Ft

451 820 Ft

1 451 820 Ft

14,00%

12,99%

72 hó

20 164 Ft

451 820 Ft

1 451 820 Ft

14,00%
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Szabadfelhasználás
AKTIV250
kamatkedvezmény
Szabadfelhasználás,
Hitelkiváltás
MAGNIFICA
kamatkedvezmény
Szabadfelhasználás,
Hitelkiváltás

8,90%

84 hó

16 101 Ft

352 490 Ft

1 352 490 Ft

9,41%

7,90%

96 hó

14 142 Ft

357 596 Ft

357 596 Ft

8,31%
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A változás oka: a kölcsön célja egy új hitelcéllal az Egyéb banki hitel kiváltása hitelcéllal bővül.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az Üzletfél a módosítás hatálybalépéséig nem
tájékoztatja a Bankot arról, hogy a változást nem fogadja el, úgy a változás az Üzletfél által
elfogadottnak tekintendő.

CIB Bank Zrt.

KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016.09.20.
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