ÉRVÉNYBEN: 2013. JÚNIUS 10-TŐL
CIB ZÖLDHULLÁM EXTRA HITEL
KONDÍCIÓS LISTA
GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE
2012. JÚNIUS 13-TÓL NEM IGÉNYELHETŐ, ÉRTÉKESÍTÉSE MEGSZŰNT

Kezelési költség

0,8 % az igényelt hitelkeret összegére
vetítve, min. 50.000 Ft, max. 125.000 Ft
havi 0,10%

Hitelkamat
- Forint alapú hitel esetén
- Deviza alapú hitel esetén

CIB Prime Rate + 1 %
CIB Deviza Prime rate + 1 %

Rendelkezésre tartási jutalék

1% (évi), havonta fizetendő, a hitelkeret fel
nem használt részére vetítve

Hosszabbítási díj

1%, az aktuális hitelkeret összegére vetítve¹

Módosítási díj

1% , min. 10.000 Ft ²

Forgalom-elmaradási jutalék

1% (évi) ³

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalási éves
díja

2,2 %

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. ügyviteli díj

10.000 Ft

Monitoring díj

5.300 Ft

Rendkívüli monitoring díj

10.000 Ft

Hitelbírálati díj
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¹ A Hitelkeret minden egyes éves hosszabbításakor kerül felszámításra.
² A módosítási díj az alábbiak szerint kerül felszámításra:
a díj felszámításának alapja az aktuális hitelkeret összege;
a díj megfizetése a módosított hitelszerződés hatálybalépésével egyidejűleg esedékes;
a hitelkeret összegének módosítása esetén az igényelt módosítás abszolút összegére vetítve;
a hitelkeret összegét nem érintő módosítás esetén az aktuálisan igénybe vehető hitelkeret összegére vetítve;
az esetleges kezes csere is módosításnak minősül.
Amennyiben egy módosítás alkalmával több kondíció is módosul, és így több jogcím alapján is felszámítható lenne
módosítási díj, csak a legmagasabb számított összeget kell felszámítani.
³ Az elvárt és a teljesített számlaforgalom különbségére vetítve számoljuk. A hitelkeret megnyitásához számítva 3 havonta
esedékes.
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A díjszámítás módja a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetményének megfelelően:
Díj összege=hitelösszeg*készfizető kezesség mértéke*kezességvállalási éves díj*kamattartam szorzó*napok száma/360. A
kamattartam szorzó jelenleg: 1,2. A készfizető kezesség mértéke 80%.
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Felszámítására a kezességvállalással biztosított szerződés módosítása esetén kerül sor, így a fedezet csere, fedezet
kiengedés esetén is. Az ügyviteli díj megfizetése a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalással biztosított szerződés
módosítása esetén esedékes.
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A Bank az 1.000.000.-Ft vagy az 1.000.000.-Ft alatti összegű hitelkeretek esetében a díj 50%-át 2013. december 31-ig
elengedi”

A jelen Kondíciós listában fel nem sorolt jutalékok, díjak és költségek mértékét és vonatkozó egyéb feltételeket
az Üzletfél fizetési számlájára vonatkozó, a mindenkor hatályos „Általános Kondíciós Lista Gazdálkodó és
egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére” vagy „Általános Kondíciós Lista Gazdálkodó és egyéb
szervezetek és egyéni vállalkozók részére CIB Bankszámla Plusz” című kondíciós lista tartalmazza.
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