HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ
INGATLANFEDEZETTEL NEM BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA
módosításáról
CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a bank Fogyasztók részére szóló
Ingatlanfedezettel nem biztosított Hitel- és kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzata az Üzletfelekre nézve kedvezően az alábbiak
szerint változik 2016. december 9. napjától:

Jelenleg hatályos rendelkezések

2.A folyószámla-hitelszerződéshez, áruhitelkártya
szerződéshez kapcsolódó hiteldíjnak a Bank általi
egyoldalú módosításának szabályai
Tekintettel arra, hogy A fogyasztónak nyújtott
hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 2015. február
1-én hatályba lépő 17/C.§-17/E (4) bekezdése az
áruhitelkártya szerződésre és a folyószámlahitelszerződésre nem alkalmazandó, az áruhitelkártya
és
folyószámlahitel
Bank
általi
egyoldalú
módosításának szabályai nem módosulnak

2016. december 9. napjától hatályos rendelkezések
Módosítást korrektúrával jelölve
2.A
folyószámla-hitelszerződéshez,
áruhitelkártya
szerződéshez kapcsolódó hiteldíjnak a Bank általi
egyoldalú módosításának szabályai
Tekintettel arra, hogy A fogyasztónak nyújtott hitelről
szóló 2009. évi CLXII. törvény 2015. február 1-én
hatályba lépő 17/C.§-17/E § bekezdése
az
áruhitelkártya szerződésre és a folyószámlahitelszerződésre nem alkalmazandó, az áruhitelkártya és
folyószámlahitel Bank általi egyoldalú módosításának
szabályai nem módosulnak.

2016. december 9. napjától hatályos
rendelkezések
2.A
folyószámla-hitelszerződéshez,
áruhitelkártya szerződéshez kapcsolódó
hiteldíjnak
a
Bank
általi
egyoldalú
módosításának szabályai
Tekintettel arra, hogy A fogyasztónak nyújtott
hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 2015.
február 1-én hatályba lépő 17/C.§-17/E §
bekezdése az áruhitelkártya szerződésre és
a
folyószámlahitel-szerződésre
nem
alkalmazandó,
az
áruhitelkártya
és
folyószámlahitel Bank általi egyoldalú
módosításának szabályai nem módosulnak.
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2.1.1.A Fogyasztó számára kedvezőtlen egyoldalú
módosítás okai a Folyószámla-hitelről és az
Áruhitelkártyáról
szólóHitelvagy
Kölcsönszerződések esetén:
2.1.1.1.A kamatot illetően
2.1.1.1.3A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági
környezet módosulása, a Bank forrásköltségeinek
változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek
változása, így különösen, de nem kizárólagosan:

2.1.1.2. A kamaton kívüli egyéb járulékok
mértékének módosítása
A Bank a Fogyasztóval kötött, a Folyószámlahitelről és az Áruhitelkártyáról szóló Hitel- vagy
Kölcsönszerződésben a kamaton kívüli, a
Hitelhez/Kölcsönhöz kapcsolódó egyéb jutalékok,
költségek és díjak mértékét évente legfeljebb a
Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző
évi éves fogyasztói árindex mértékében emelheti
meg. A módosítás okai az alábbiak lehetnek:
-a Bank működési költségeinek - a bank
érdekkörén kívül álló okból keletkező – növekedése
(különösen, de nem kizárólagosan a Bank
értékesítési pontjai és irodahelyiségei bérleti díja és
fenntartási, működési költségei, az egyes termékek
és szolgáltatások értékesítéséhez, közvetítéséhez
kapcsolódó, külső felek számára megfizetett
jutalékköltségek fajlagos emelkedése, stb.),
- az adott szolgáltatás nyújtásához közvetlenül
kapcsolódó, a Bank által más szolgáltató számára
megfizetett költségelemek díjának emelkedése, a
szolgáltató általi új díjtétel bevezetése, valamint az
adott
szolgáltató
üzletszabályzatában
és
hirdetményében bekövetkező módosítás,

2.1.1.A Fogyasztó számára kedvezőtlen egyoldalú
módosítás okai a Folyószámla-hitelről és az
Áruhitelkártyáról szólóHitel- vagy Kölcsönszerződések
esetén:
2.1.1.1. A kamatot illetően
2.1.1.1.3A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági
környezet módosulása, a Bank forrásköltségeinek
változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek
változása, így:
2.1.1.2. A kamaton kívüli egyéb járulékok mértékének
módosítása
A Bank a Fogyasztóval kötött, a Folyószámla-hitelről és
az
Áruhitelkártyáról
szóló
Hitelvagy
Kölcsönszerződésben
a
kamaton
kívüli,
a
Hitelhez/Kölcsönhöz kapcsolódó egyéb jutalékok, és
díjak mértékét évente legfeljebb a Központi Statisztikai
Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex
mértékében emelheti meg. A módosítás okai az
alábbiak lehetnek:
-a Bank működési költségeinek - a bank érdekkörén
kívül álló okból keletkező – növekedése (a Bank
értékesítési pontjai és irodahelyiségei bérleti díja és
fenntartási, működési költségei, az egyes termékek és
szolgáltatások
értékesítéséhez,
közvetítéséhez
kapcsolódó,
külső
felek
számára
megfizetett
jutalékköltségek fajlagos emelkedése, stb.),

-az adott szolgáltatás nyújtásához közvetlenül
kapcsolódó, a Bank által más szolgáltató számára
megfizetett költségelemek díjának emelkedése, a
szolgáltató általi új díjtétel bevezetése, valamint az
adott
szolgáltató
üzletszabályzatában
és

2.1.1.A Fogyasztó számára kedvezőtlen
egyoldalú módosítás okai a Folyószámlahitelről és az Áruhitelkártyáról szólóHitelvagy Kölcsönszerződések esetén:
2.1.1.1.A kamatot illetően
2.1.1.1.3.A
pénzpiaci
feltételek,
a
makrogazdasági környezet módosulása, a
Bank
forrásköltségeinek
változása
/
pénzpiaci
forrásszerzési
lehetőségek
változása, így:
2.1.1.2. A kamaton kívüli egyéb járulékok
mértékének módosítása
A Bank
a Fogyasztóval kötött,
a
Folyószámla-hitelről és az Áruhitelkártyáról
szóló Hitel- vagy Kölcsönszerződésben a
kamaton kívüli, a Hitelhez/Kölcsönhöz
kapcsolódó egyéb jutalékok, és díjak
mértékét évente legfeljebb a Központi
Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi
éves fogyasztói árindex mértékében emelheti
meg. A módosítás okai az alábbiak lehetnek:
-a Bank működési költségeinek - a bank
érdekkörén kívül álló okból keletkező –
növekedése (a Bank értékesítési pontjai és
irodahelyiségei bérleti díja és fenntartási,
működési költségei, az egyes termékek és
szolgáltatások
értékesítéséhez,
közvetítéséhez kapcsolódó, külső felek
számára megfizetett jutalékköltségek fajlagos
emelkedése, stb.),
- az adott szolgáltatás nyújtásához
közvetlenül kapcsolódó, a Bank által más
szolgáltató
számára
megfizetett
költségelemek díjának emelkedése, a
szolgáltató általi új díjtétel bevezetése,
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-bármely jogszabály, közigazgatási szabály,
bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy
bármely egyéb hatósági rendelkezés, vagy ezen
szabályok értelmezésének és alkalmazásának
változása, továbbá az Európai Unió jogalkotásának
eredményeként Magyarországon is kötelezően
alkalmazandó, vagy várhatóan a magyar jogba
implementálásra kerüli új jogforrás, vagy azok
változása,

hirdetményében bekövetkező, a Bank számára
tényleges költség vagy díjnövekedést okozó módosítás,
-bármely, a Bank működésére, jogviszonyaira kiható
jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat,
jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági
rendelkezés, vagy ezen szabályok értelmezésének és
alkalmazásának változása, továbbá az Európai Unió
jogalkotásának eredményeként Magyarországon is
kötelezően alkalmazandó, vagy várhatóan a magyar
jogba implementálásra kerüli új jogforrás, vagy azok
változása,

valamint
az
adott
szolgáltató
üzletszabályzatában és hirdetményében
bekövetkező, a Bank számára tényleges
költség vagy díjnövekedést okozó módosítás,
-bármely,
a
Bank
működésére,
jogviszonyaira
kiható
jogszabály,
közigazgatási szabály, bírósági határozat,
jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb
hatósági rendelkezés, vagy ezen szabályok
értelmezésének
és
alkalmazásának
változása, továbbá az Európai Unió
jogalkotásának
eredményeként
Magyarországon
is
kötelezően
alkalmazandó, vagy várhatóan a magyar
jogba implementálásra kerüli új jogforrás,
vagy azok változása,

Változás oka:
Az egyoldalú kedvező módosításra a
Folyószámla-hitelről és az Áruhitelkártyáról szóló Hitel- vagy Kölcsönszerződések esetében a fogyasztók részére szóló Ingatlanfedezettel nem biztosított
Hitel- és kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzata 2.1.2.2. alpontjának alábbi rendelkezése alapján és fogyasztók és egyéni vállalkozók
részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.3.4. pontjában meghatározott közzétételi szabályok alapján kerül sor:
• bármely jogszabály, bírósági határozat hatálybalépése, változása vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása: azaz
Az üzletszabályzat a tisztességtelen kikötések feltárása érdekében átvilágításra került, mely során az alábbi jogszabályok, joggyakorlatot egységesítő
kötelező erejű és nem kötelező erejű bírósági és egyéb jogforrások kerültek figyelembe vételre:
•
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („új Ptk.”)
•
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről („Ptké.”)
•
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről („régi Ptk.”)
•
2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről („Fhtv.”)
•
2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról („Hpt.”)
•
2014. évi XXXIII: törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről („DH1 tv.”)
•
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról („Vht.”)
•
361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
A Magyar Nemzeti Bank 1/2016 (III. 11.) számú ajánlása a fizetési késedelembe esett lakossági jelzáloghitelek helyreállításáról („Ajánlás”)
2/2012. PK Vélemény
6/2013 PJE
2/2014. PJE
1/2016 PJE
Emlékeztető a Civilisztikai Kollégiumvezetők 2015. november 9-10. napján a Magyar Igazságügyi Akadémián tartott Országos Értekezletről
Emlékeztető a devizahiteles peres eljárásokban előterjesztett új érvénytelenségi keresetek tárgyában a Civilisztikai Kollégiumvezetők
Országos Értekezlete keretében, 2016. március 17-én, tartott szakmai konzultációról
Emlékeztető a DH. törvények hatálya alá tartozó szerződések érvénytelenségével kapcsolatos perekkel foglalkozó konzultációs testület 2016.
június 8. napján tartott üléséről
Emlékeztető az ún. devizahiteles ügyekben hozott végzések kapcsán felmerülő, aktuális problémákról 2016. június 20-án tartott szakmai
tanácskozásról
Emlékeztető az ún. devizahiteles ügyekben hozott végzések kapcsán felmerülő aktuális problémákról 2016. június 20-án tartott szakmai
tanácskozásról
Emlékeztető a DH. törvények hatálya alá tartozó szerződések érvénytelenségével kapcsolatos perekkel foglalkozó konzultációs testület 2016.
szeptember 28. napján tartott üléséről („2016/09/28-i Emlékeztető”)
Gfv.VII.30.112/2015/5., ún. Lombard ítélet

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a módosítás hatályba lépésig nem tájékoztatja a Bankot arról, hogy a módosítást nem fogadja el, úgy a
módosítás az Üzletfél által elfogadottnak tekintendő.
CIB Bank Zrt.

KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016.12.08.
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