KONDÍCIÓS LISTA
CIB Orvosi hitelekre vonatkozóan
Új igénylés befogadása 2004. február 16-ától nem lehetséges.
Érvényben: 2004. április 1-jétıl
Kamatok, díjak

Igénybe vevı

Ügyfél által fizetendı ügyleti
kamat

Rendelı vásárlási
hitel
Háziorvos
magánszemélyként
évi 3,99% 4
évi 8,08%5

Kezelési költség

CIB Eszköz hitel
Háziorvos egyéni
és társas
vállalkozásként

Általános célú orvosi hitel

Háziorvos
Praktizáló orvos
magánszemélyként egyéni és társas vállalkozásként

3 hónapos BUBOR + évi 3%1,2

évi 1,5% 4
évi 2 %

CIB Praxis hitel

évi 1%

5

évi 15,99%

folyósításkor: évi 2%
évfordulókor: évi 2%

Elıtörlesztés költsége

0,5% 3

0,5%

1% 3

Hitelbírálati díj

10 000 Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

Rendelkezésre tartási díj
Szerzıdés módosítás

-

-

díjmentes

díjmentes

Banki levelezés
Késedelmi kamat
Kényszerhitel kamata

díjmentes

díjmentes
ügyleti kamat + évi 6%
évi 23,99%

Kamatterhelés, díjak és jutalékok felszámításának idıpontja
* nem folyószámla hitelek ügyleti és késedelmi kamatterhelése:
a kölcsönszerzıdés havi fordulónapja
* kényszerhitel kamatterhelése:
a naptári hónap utolsó munkanapja
* kezelési költség/hitelbírálati díj terhelése:
a hitel igénylésekor
* elıtörlesztési díj terhelése:
az elıtörlesztés napján
* az értékbecslés és a közjegyzıi okirat elkészítésének díja az ügyfelet a felmerüléskor terheli
Aktivált MOK kártyával rendelkezı orvosok részére:
a CIB Személyi Kölcsön kezelési költsége 2%
a CIB Folyószámlahitel hitelbírálati és megújítási díja: 1 000 Ft
A szerzıdésre a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos kondíciók (kamatok, díjak, jutalékok, stb.) az irányadók.
A CIB Bank fenntartja magának a jogot, hogy az itt közölt feltételeket bármikor egyoldalúan megváltoztassa.

1

A kamatrögzítés a tárgyhónapot követı 3 hónapra a kamatrögzítés napját megelızı 2. banki napon érvényes 3 hónapos BUBOR
alapján történik
2
Az orvosok szakmai tevékenységéhez szükséges gép, mőszer, egyéb berendezés, számítógép, várótermi berendezések valamint
a praxisjog megvásárlásához felvett hitelhez kapcsolódó kamattámogatás mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat
százalékában kifejezve:
1. évben 70%, 2. évben 60%, 3. évben 50%, 4. évben 40%, 5. évben 40%.
3
Amennyiben az elıtörlesztés nem esik egybe a kamatperiódus fordulójával.
4
Ügyfél által fizetendı ügyleti kamat, ill. kezelési költség a 2003. december 22. elıtt befogadott hitelkérelmek esetén
5
Ügyfél által fizetendı ügyleti kamat, ill. kezelési költség a 2003. december 22-étıl befogadott hitelkérelmek esetén
Az ügyfél által fizetendı ügyleti kamat kiszámítása: ügyleti kamat – kiegészítı kamattámogatás
Ügyleti kamat = ÁH*1,1+2% (ÁH = az ÁKK Rt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelızı három naptári
hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejő diszkont kincstárjegy aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon
elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga)
Kiegészítı kamattámogatás = ÁH*0,6
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