HATÁLYOS: 2016. JÚNIUS 1-TŐL

CIB ZÖLDHULLÁM EXTRA EXIT HITEL
KONDÍCIÓS LISTA
GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE
Kivéve: a KKV szegmensbe tartozó ügyfelek esetén a 2016. június 1-én vagy azt követően megkötött vagy
módosított szerződések vonatkozásában

Devizanem
Kamat / költség / díj
megnevezés

HUF

EUR

Kamat / költség / díj mértéke

Esedékesség

Vetítési alap

Hitelkamat
1 havi
BUBOR +
7%

Hitelbírálati díj
Folyósítási jutalék

1 havi EUR
LIBOR + 9%

1%, de min
170 EUR

Szerződéskötési díj

0 Ft

Kezelési költség

0%

Módosítási díj
Ügyfél által kezdeményezett
módosításkor

Forgalom-elmaradási
jutalék

Előtörlesztési díj

Garantiqa Hitelgarancia
Zrt. kezességvállalás
éves díja1

1%, min
10.000 Ft

a kölcsön összege

-

0 Ft
1%, de min
50.000 Ft

esedékessége minden naptári
hónapban megegyezik a
tőketörlesztés megfizetésének
időpontjával

-

a kölcsön Folyósításának
Napján

a folyósított kölcsönösszeg

-

-

1%, min 35
EUR

évi 1%

30.000 Ft

2%,
melyből az Ügyfél által fizetendő
éves díj, a szerződés megkötését
követő - és az esetleges első
prolongációt megelőző - időszakban:

1,21875%

-

a hitelszerződés
módosításakor

a szerződés szerinti kölcsön
teljes összege

a kölcsön folyósításához
számítva évente esedékes, az
éves felülvizsgálatot követően
haladéktalanul

A kölcsönszerződésben
elvárt és a teljesített
számlaforgalom különbsége

előtörlesztéskor

évente, a Bank értesítését
követően haladéktalanul

-

Díjfizetés alapja az első
évben, a hitelösszeg
garantált hányada. A
szerződés megkötését követő
években a díjfizetés alapja a
megelőző év december 31-én
fennálló tőketartozás
összege.
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a kölcsönszerződés módosítás
aláírását megelőzően

-

5.300 Ft

minden naptári negyedévet
követő 10. napon

-

8.000 Ft

a mulasztott határidő utolsó
napját követő banki napon,
majd azt követően havonta, az
elmulasztott határidő utolsó
napját követő banki nappal
megegyező számú napon
esedékes mindaddig, amíg az
Üzletfél az információ-, illetve
adatszolgáltatási
kötelezettségének eleget nem
tesz

-

Garantiqa Hitelgarancia
Zrt. ügyviteli díj

10.000 Ft

Monitoring díj

Rendkívüli monitoring
díj

1
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. mindenkor érvényes Hirdetményében feltüntetett díjai alapján kerül felszámításra. A díjjal a Bank az Ügyfél
folyószámláját megterheli. A díjszámítás módja a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetményének megfelelően:

Díj összege=hitelösszeg*készfizető kezesség mértéke*kezességvállalási éves díj mértéke*kamattartam szorzó*napok száma/360. A
kamattartam szorzó jelenleg: 1,2. Napok száma: az első évben a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási szerződése keltének
időpontjától az év végéig hátralévő napok száma, a további években a teljes naptári év napjainak száma, vagy ha a futamidő ennél rövidebb, a
végső lejáratig fennálló naptári napok száma. A készfizető kezesség mértéke 80%. A kezességvállalási díj megfizetése évente esedékes.

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” vagy az Általános Kondíciós Lista Gazdálkodó és egyéb
szervezetek azon belül Nagyvállalati és Strukturált Finanszírozási Szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek részére
CIB Bankszámla Plusz” című kondíciós lista tartalmazza.
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