HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS
ÜZLETSZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a Bank fogyasztók részére szóló
Ingatlanfedezettel Biztosított Hitel- és Kölcsönszerződésekre Vonatkozó Különös Üzletszabályzata az Üzletfelek számára az alábbiak szerint
módosul 2016. március 21. napjától:
Jelenleg hatályos rendelkezések
5.2. A kölcsön kamata

2016. március 21. napjától hatályos rendelkezések
5.2. A kölcsön kamata

5.2.6. Kamattámogatott Kölcsön esetén a kamat a támogatás időtartama alatt
(jelenleg legfeljebb 25 év) a kamattámogatásról szóló vonatkozó jogszabály
előírásainak megfelelően kerül meghatározásra. A támogatás maximális
időtartamát meghaladó futamidejű Kölcsön esetén a Bank - a
kamattámogatásról szóló vonatkozó jogszabály előírásainak figyelembevétele
mellett - jogosult egyoldalúan meghatározni a támogatás megszűnését követő
Kamatperiódusokra érvényes kamat mértékét.

5.2.6. Kamattámogatott Kölcsön esetén a kamat a támogatás időtartama
alatt (az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú
támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet szerinti állami
kamattámogatás esetén jelenleg legfeljebb 25 év, egyéb állami
kamattámogatás esetén jelenleg legfeljebb 20 év) a kamattámogatásról
szóló
vonatkozó
jogszabály
előírásainak
megfelelően
kerül
meghatározásra. A támogatás maximális időtartamát meghaladó futamidejű
Kölcsön esetén a Bank - a kamattámogatásról szóló vonatkozó jogszabály
előírásainak figyelembevétele mellett - jogosult egyoldalúan meghatározni a
támogatás megszűnését követő Kamatperiódusokra érvényes kamat
mértékét.

5.2.7.Referencia-Kamatlábhoz kötött kölcsönökre vonatkozó rendelkezések

5.2.7.
Referencia-Kamatlábhoz
rendelkezések

Referencia-Kamatlábhoz kötött kölcsönök esetében ahol a jelen 5.2. pont,
valamint a 7.1.3. pont Kamatperiódusról szól, ott a Referencia-Kamatláb
kamatperiódusát is érteni kell.

Referencia-Kamatlábhoz kötött kölcsönök esetében ahol a jelen 5.2. pont,
valamint a 7.1.3. pont Kamatperiódusról szól, ott a Referencia-Kamatláb
kamatperiódusát is érteni kell.

Referencia-Kamatlábhoz kötött kölcsönök esetében a kamat a Szerződésben
meghatározott referencia-kamatláb és a kamatfelár összegéből áll. A Bank
jelenleg a teljes futamidőre rögzített mértékű kamatfelárat alkalmaz, mely azt

Referencia-Kamatlábhoz kötött kölcsönök esetében a kamat a
Szerződésben meghatározott referencia-kamatláb és a kamatfelár
összegéből áll. A Bank jelenleg a teljes futamidőre rögzített mértékű

kötött

kölcsönökre

vonatkozó
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jelenti, hogy az a (hátralévő) futamidő alatt nem változik, azt a Bank
egyoldalúan nem módosítja. Fenti okból az egyedi szerződésekben a Bank
kamatfelár-változási mutatót nem jelöl meg.

kamatfelárat alkalmaz, mely azt jelenti, hogy az a (hátralévő) futamidő alatt
nem változik, azt a Bank egyoldalúan nem módosítja. Fenti okból az egyedi
szerződésekben a Bank kamatfelár-változási mutatót nem jelöl meg.

Az első Referencia-Kamatláb kamatperiódus annak kezdetétől, azaz a
Kölcsön folyósításának napjától a referenciakamat futamidejének megfelelő
számú havi törlesztőrészlet esedékességének időpontjáig tart. Ez egy példával
megvilágítva azt jelenti, hogy amennyiben az alkalmazott ReferenciaKamatláb a 12 havi BUBOR, akkor ez esetben az első Referencia-Kamatláb
kamatperiódus a Kölcsön folyósításának napjától kezdődően számított 12.
havi törlesztőrészlet esedékességének időpontjáig tart.

Az első Referencia-Kamatláb kamatperiódus annak kezdetétől, azaz a
Kölcsön folyósításának napjától a referenciakamat futamidejének megfelelő
számú havi törlesztőrészlet esedékességének időpontjáig tart. Ez egy
példával megvilágítva azt jelenti, hogy amennyiben az alkalmazott
Referencia-Kamatláb a 12 havi BUBOR, akkor ez esetben az első
Referencia-Kamatláb kamatperiódus a Kölcsön folyósításának napjától
kezdődően számított 12. havi törlesztőrészlet esedékességének időpontjáig
tart.

Referencia-Kamatlábhoz kötött kölcsönök esetében az első ReferenciaKamatláb kamatperiódust követő Referencia-Kamatláb kamatperiódusokra
vonatkozó referencia-kamatláb mértékét a Bank a Szerződésben
meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként igazítja
a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes
referencia-kamatlábhoz, ekkor a fentiektől eltérő kamatláb mértéke az adott
hónap 5-15 közötti napján automatikusan módosul, ami nem minősül sem
egyoldalú, sem az Üzletfél számára kedvezőtlen módosításnak, mert ez
szerződésmódosulás.

Referencia-Kamatlábhoz kötött kölcsönök esetében az első ReferenciaKamatláb kamatperiódust követő Referencia-Kamatláb kamatperiódusokra
vonatkozó referencia-kamatláb mértékét a Bank a Szerződésben
meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként
igazítja a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal
érvényes referencia-kamatlábhoz, ekkor a fentiektől eltérő kamatláb
mértéke az adott hónap 5-15 közötti napján automatikusan módosul, ami
nem minősül sem egyoldalú, sem az Üzletfél számára kedvezőtlen
módosításnak, mert ez szerződésmódosulás.
A Bank a referencia-kamatláb változáskor az új törlesztőrészlet összegéről
az Üzletfél részére papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatást ad.

6. A Fogyasztóval kötött, ingatlanfedezet mellett nyújtott Kölcsönökhöz
kapcsolódó hiteldíjnak a Bank általi egyoldalú módosítása szabályai, valamint
díjak automatikus módosulásának szabályai

6. A Fogyasztóval kötött, ingatlanfedezet mellett nyújtott Kölcsönökhöz
kapcsolódó hiteldíjnak a Bank általi egyoldalú módosítása szabályai,
valamint díjak automatikus módosulásának szabályai

6.3. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet,
a fiatalok, a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami
támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet alapján állami
kamattámogatással nyújtott lakáskölcsönök esetében az Üzletfél által
fizetendő kamat és költség módosulása:

6.3. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm.
rendelet, a fiatalok, a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek
állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet, valamint az
új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról
szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet alapján állami kamattámogatással
nyújtott lakáskölcsönök esetében az Üzletfél által fizetendő kamat és
költség módosulása:
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Nem volt ilyen rendelkezés.

6.3.3. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú
támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet alapján állami
kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön esetén
A Bank - a támogatás időtartama alatt – az állami kamattámogatással
nyújtott lakáskölcsön ügyleti kamatának egyoldalú módosítására nem
jogosult. Az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön ügyleti kamata
az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról
szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelően változik.
A Bank által - az ügyleti vagy üzleti év fordulójának napján érvényes
referenciahozam alapján - érvényesített ügyleti kamatmódosítás nem
minősül egyoldalú kamatemelésnek.
Az ügyleti kamat az adott kölcsönszerződésre irányadó kamatperiódusok
fordulónapján módosul az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó
lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendeletben foglaltak
szerint. Abban az esetben, ha a kölcsönszerződésben rögzített kamat és
költség nem volt kamatperiódushoz kötve, kamatperiódusként egy havi
kamatperiódust kell tekinteni.

8.2. Az előtörlesztés költsége

8.2.Az előtörlesztés költsége

8.2.1.Előtörlesztés esetén az Adós/Adóstárs a Banknak az előtörlesztés
napján hatályos, a Szerződésben meghatározott pénzügyi termékre vonatkozó
Kondíciós Listája szerinti, az előtörlesztett összegre vetített, a Szerződésben
meghatározott mértékű előtörlesztési díjat (a 2010. március 1-jét megelőzően
kötött azon Szerződések esetén, amelyek az előtörlesztési díj elnevezés
helyett pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítási díj elnevezésű díjat
említenek, e díj neve: pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítási díj)
tartozik (tartoznak) a Bank részére megfizetni, azzal, hogy:

8.2.1. Előtörlesztés esetén az Adós/Adóstárs a Banknak az előtörlesztés
napján hatályos, a Szerződésben meghatározott pénzügyi termékre
vonatkozó Kondíciós Listája szerinti, az előtörlesztett összegre vetített, a
Szerződésben meghatározott mértékű előtörlesztési díjat (a 2010. március
1-jét megelőzően kötött azon Szerződések esetén, amelyek az
előtörlesztési díj elnevezés helyett pénzügyi teljesítéssel járó
szerződésmódosítási díj elnevezésű díjat említenek, e díj neve: pénzügyi
teljesítéssel járó szerződésmódosítási díj) tartozik (tartoznak) a Bank
részére megfizetni, azzal, hogy:
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(i)

2010. március 1-jét követően megkötött, az Fhtv.
alapján Lakáscélú Hitel- vagy Kölcsönszerződéseknek
nem minősülő esetén:

(i) 2010. március 1-jét követően, de legkésőbb 2016. március 21. napjáig
megkötött, az Fhtv. alapján Lakáscélú Hitel- vagy Kölcsönszerződéseknek
nem minősülő esetén:

(A) az előtörlesztés díja és költsége nem haladhatja
meg 2010. március 1-jét követően, megkötött,
nem
lakáscélú
és
jelzáloglevéllel
nem
finanszírozott
Szerződések
esetén
az
előtörlesztett összeg 2%-át;

(A) az előtörlesztés díja és költsége nem
haladhatja meg 2010. március 1-jét követően,
de legkésőbb 2016. március 21. napjáig
megkötött, nem lakáscélú és jelzáloglevéllel
nem finanszírozott Szerződések esetén az
előtörlesztett összeg 2%-át;

(B) 2010. március 1-jét követően megkötött, nem
lakáscélú és jelzáloglevéllel finanszírozott
Szerződések
esetén,
amennyiben
az
előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a
Kölcsön kamata rögzített vagy változó kamatú és
az előtörlesztésre a Kamatperióduson belül kerül
sor, a Bank jogosult a fenti 2%-os mértéket
meghaladó költségét is érvényesíteni, de az
érvényesített költségek mértéke ebben az
esetben sem haladhatja meg az előtörlesztett
összeg 2,5%-át;

(ii)

nem illetik meg a Bankot a fentiek, ha az előtörlesztés
visszafizetési
biztosítékként
kötött
biztosítási
szerződés alapján történt, valamint akkor sem, ha a
Tartozás részleges előtörlesztése vagy teljes
előtörlesztése (végtörlesztés) esetén a fennálló
Tartozás nem haladja meg az 1 millió forintot, és a
megelőző 12 hónap alatt az Üzletfél nem teljesített
előtörlesztést;
2010. március 1-jét követően megkötött az Fhtv.
alapján Lakáscélú Hitel- vagy Kölcsönszerződések
esetén az előtörlesztés díja nem haladhatja meg:

(B) 2010. március 1-jét követően, de legkésőbb
2016. március 21. napjáig megkötött, nem
lakáscélú és jelzáloglevéllel finanszírozott
Szerződések
esetén,
amennyiben
az
előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a
Kölcsön kamata rögzített vagy változó kamatú
és az előtörlesztésre a Kamatperióduson belül
kerül sor, a Bank jogosult a fenti 2%-os
mértéket
meghaladó
költségét
is
érvényesíteni, de az érvényesített költségek
mértéke ebben az esetben sem haladhatja
meg az előtörlesztett összeg 2,5%-át;
nem illetik meg a Bankot a fentiek, ha az
előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött
biztosítási szerződés alapján történt, valamint
akkor sem, ha a Tartozás részleges előtörlesztése
vagy teljes előtörlesztése (végtörlesztés) esetén a
fennálló Tartozás nem haladja meg az 1 millió
forintot, és a megelőző 12 hónap alatt az Üzletfél
nem teljesített előtörlesztést;
(ii) 2010. március 1-jét követően, de legkésőbb
2016. március 21. napjáig megkötött az Fhtv.
alapján Lakáscélú Hitel- vagy Kölcsönszerződések
4

(A) a jelzáloglevéllel nem finanszírozott Kölcsönök
esetében az előtörlesztett összeg 1%át;
(B) a jelzáloglevéllel finanszírozott Kölcsönök
esetében az előtörlesztett összeg 1,5%-át;
kivéve, ha
a részleges vagy teljes előtörlesztés - részben vagy
egészben - más pénzügyi intézmény által folyósított
kölcsönből történik. Nem illetik meg a Bankot a fentiek
akkor sem, ha az előtörlesztés visszafizetési
biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján
történt, vagy ha az Adós fennálló Tartozása nem
haladja meg az 1 millió forintot, és a megelőző 12
hónap alatt az Üzletfél nem teljesített előtörlesztést.
Nem illeti meg továbbá a Bankot az előtörlesztési díj a
Szerződés hatálybalépésétől számított huszonnégy
hónapot követően teljesített első részleges, vagy
teljes előtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával, kivéve,
ha a részleges vagy teljes előtörlesztés - részben
vagy egészben - más pénzügyi intézmény által
folyósított kölcsönből történik, vagy ha az
előtörlesztett összeg meghaladja a Szerződésben
meghatározott kölcsönösszeg felét.

esetén az előtörlesztés díja nem haladhatja meg:
(A) a
jelzáloglevéllel
nem
finanszírozott
Kölcsönök esetében az előtörlesztett összeg
1%át;
(B) a jelzáloglevéllel finanszírozott Kölcsönök
esetében az előtörlesztett összeg 1,5%-át;
kivéve, ha
a részleges vagy teljes előtörlesztés - részben vagy
egészben - más pénzügyi intézmény által
folyósított kölcsönből történik. Nem illetik meg a
Bankot a fentiek akkor sem, ha az előtörlesztés
visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási
szerződés alapján történt, vagy ha az Adós
fennálló Tartozása nem haladja meg az 1 millió
forintot, és a megelőző 12 hónap alatt az Üzletfél
nem teljesített előtörlesztést. Nem illeti meg
továbbá a Bankot az előtörlesztési díj a Szerződés
hatálybalépésétől számított huszonnégy hónapot
követően teljesített első részleges, vagy teljes
előtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával, kivéve, ha
a részleges vagy teljes előtörlesztés - részben vagy
egészben - más pénzügyi intézmény által
folyósított kölcsönből történik, vagy ha az
előtörlesztett összeg meghaladja a Szerződésben
meghatározott kölcsönösszeg felét.
(iii) A 2016. március 21-ét követően megkötött
Kölcsönszerződések esetén az előtörlesztés díja
nem haladhatja meg:
(A) A
jelzáloglevéllel
nem
finanszírozott
Kölcsönök esetében az előtörlesztett összeg
1,5%-át;
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(B) A jelzáloglevéllel finanszírozott Kölcsönök
esetében az előtörlesztett összeg 2%-át;
Az előtörlesztési díj szerződéskötéskori mértéke
meghatározása tekintetében a Bank által a
hitelkérelem banki jóváhagyása időpontjában
meghirdetett kondíciók az irányadók.
Nem illetik meg a Bankot a fentiek, ha az
előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött
biztosítási szerződés alapján történt.
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Felmondás

9.1.10. (kamattámogatott Kölcsön esetén):

Felmondás

9.1.10. (kamattámogatott Kölcsön esetén):

(ii) az Adós/Adóstárs, ezek bármelyikének házastársa vagy élettársa, valamint
együttköltöző családtagjaik a Bankhoz intézett, a kamattámogatás jogszabályi
feltételeinek meglétét igazoló nyilatkozatban feltüntetett államilag támogatott
kölcsönt a Szerződés aláírását követő 360 (háromszázhatvan) napon belül
nem fizeti vissza, és a visszafizetés tényét a Bank részére – a kölcsönt nyújtó
hitelintézet nyilatkozatának bemutatásával – nem igazolja;

(ii) a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet,
a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek
állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet szerinti állami
kamattámogatású Kölcsön esetén az Adós/Adóstárs, ezek bármelyikének
házastársa vagy élettársa, valamint együttköltöző családtagjaik a Bankhoz
intézett, a kamattámogatás jogszabályi feltételeinek meglétét igazoló
nyilatkozatban feltüntetett államilag támogatott kölcsönt a Szerződés
aláírását követő 360 (háromszázhatvan) napon belül nem fizeti vissza, és a
visszafizetés tényét a Bank részére – a kölcsönt nyújtó hitelintézet
nyilatkozatának bemutatásával – nem igazolja;

A Támogatási rendelet szerinti, állami kamattámogatás mellett nyújtott
kölcsönökhöz kapcsolódó speciális rendelkezések

A Támogatási rendelet szerinti, állami kamattámogatás mellett nyújtott
kölcsönökhöz kapcsolódó speciális rendelkezések

11.1. Az Adós/Adóstárs kamattámogatásra a Támogatási Rendeletnek
megfelelően jogosult. Az Adós/Adóstárs:

11.1. Az Adós/Adóstárs kamattámogatásra a Támogatási Rendeletnek
megfelelően jogosult. Az Adós/Adóstárs:

hozzájárul, hogy a támogatásra való jogosultság (a támogatás szabályszerű
igénybe vétele) ellenőrzése és a támogatás igénybe vételének nyilvántartása
érdekében a Bank a kormányhivatal és az illetékes adóhatóság részére átadja
az alábbi adatokat: természetes személyazonosító adatai (különösen, de nem
kizárólagosan: az Adós/Adóstárs neve; leánykori neve; anyja neve);
adóazonosító jele; a támogatásra vonatkozó információk (különösen, de nem
kizárólagosan: lakcíme; a támogatással érintett lakás címe és helyrajzi száma;
a Kölcsön összege és a támogatással érintett Szerződés adattartalma);

hozzájárul, hogy a támogatásra való jogosultság (a támogatás szabályszerű
igénybe vétele) ellenőrzése és a támogatás igénybe vételének
nyilvántartása érdekében a Bank a kormányhivatal és az illetékes
adóhatóság
részére
átadja
az
alábbi
adatokat:
természetes
személyazonosító adatai (különösen, de nem kizárólagosan: az
Adós/Adóstárs neve; születési neve; anyja neve); adóazonosító jele; a
támogatásra vonatkozó információk (különösen, de nem kizárólagosan:
lakcíme; a támogatással érintett lakás címe és helyrajzi száma; a Kölcsön
összege és a támogatással érintett Szerződés adattartalma);

11.3. köteles a hitelcélhoz kapcsolódó bizonylatokat (a költségek
igazolásaként bemutatott számlákat) az adásvételi szerződés megkötésének

11.3. köteles
igazolásaként

a hitelcélhoz kapcsolódó bizonylatokat (a költségek
bemutatott
számlákat)
az
adásvételi
szerződés
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napjától számított öt évig, lakásépítési/lakásbővítési kölcsöncél esetén a
használatbavételi engedély kiadása, vagy a használatbavétel tudomásulvétele
évének utolsó napjától számított öt évig megőrizni;

megkötésének napjától számított öt évig, lakásépítési/lakásbővítési
kölcsöncél
esetén
a
használatbavételi
engedély
kiadása,
a
használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött
épület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása
évének utolsó napjától számított öt évig megőrizni;

11.5. tudomásul veszi, hogy amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja
meg, hogy a Kölcsön felhasználása a Szerződéstől eltérő, és így az állami
kamattámogatás igénybevétele jogszerűtlen (jogosulatlan) volt, vagy a
támogatott személy nem a tőle elvárható körültekintéssel járt el, és ezáltal
érdekkörében felmerült ok miatt az igénybevétel szabálytalan, úgy az
adóhatóság a Támogatási Rendelet szabályai szerint előírja a Adós/Adóstárs
terhére – jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás címén – az
igénybe vett kamattámogatás az igénybevétel napjától számított késedelmi
kamattal növelt összegének a visszafizetését.

11.5. tudomásul veszi, hogy amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja
meg, hogy a Kölcsön felhasználása a Szerződéstől eltérő, és így az állami
kamattámogatás igénybevétele jogszerűtlen (jogosulatlan) volt, vagy a
támogatott személy nem a tőle elvárható körültekintéssel (gondosággal) járt
el, és ezáltal érdekkörében felmerült ok miatt az igénybevétel szabálytalan,
úgy az adóhatóság a Támogatási Rendelet szabályai szerint előírja a
Adós/Adóstárs terhére – jogosulatlanul igénybe vett költségvetési
támogatás címén – az igénybe vett kamattámogatás az igénybevétel
napjától számított késedelmi kamattal növelt összegének a visszatérítését.

A fenti módosításra a Fogyasztók részére szóló Ingatlanfedezettel biztosított hitel- és kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat 6.2.2.
alpontjának alábbi rendelkezése alapján kerül sor:
-

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 kerülő új jogforrás, vagy azok változása; azaz
a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 2016. március 21. napjától hatályba lépő változása, valamint az új lakások építéséhez,
vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendeletben foglalt állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsönre
vonatkozó rendelkezések alkalmazása

CIB Bank Zrt.
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