HIRDETMÉNY
FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ
ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA
VÁLTOZÁSÁRÓL
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a bank Fogyasztók és
egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzata a meglévő Üzletfeleket nem érintve az alábbiak szerint változik 2016. január
19. napjától:
Jelenleg hatályos rendelkezések
2016. január 19. napjától hatályos rendelkezések
Fedezetlen hitel: ingatlanfedezettel nem biztosított hitel- és
kölcsönszerződés

5.2. Adatkezelés, adatvédelem
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g) Hitelképesség vizsgálat

g) Hitelképesség vizsgálat

A Bank az egyes, a Hitel- és Kölcsönszerződésekre vonatkozó

A Bank Fedezetlen hitelek esetében a hitelképesség vizsgálat részeként
először alapfeltétel vizsgálatot végez. A pozitív alapfeltétel vizsgálat a
feltétele a Fedezetlen hitelek igénylésének.

szabályokról szóló Különös Üzletszabályzat szerint hitelbírálatot és
hitelképességi eljárást folytat le. Az Üzletfél az átadással hozzájárul az
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22. A HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
22.1.

22. A HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Igénylőlap benyújtása

Az Üzletfél az általa aláírt és két tanúval igazolt, valamint hiánytalanul
kitöltött, a Bank által kért mellékletekkel ellátott igénylőlapnak a Bankhoz
történő benyújtásával kéri a kölcsönkérelmének vagy hitelkérelmének
elbírálását.

22.1. Alapfeltétel vizsgálat, Igénylőlap benyújtása
A Bank Fedezetlen hitelek esetében a hitelképesség vizsgálat
részeként először alapfeltétel vizsgálatot folytat le, mely során
megvizsgálja a hitel és kölcsön igénylésének feltételeit. Az
alapfeltétel vizsgálat során a Bank a Központi Hitelinformációs
Rendszerből átvett adatokat, az Üzletfél által megadott adatokat,
az Üzletfél által megadott és annak alátámasztásaként benyújtott
dokumentumban szereplő, vagy a Banknál vezetett számlámra
érkező jövedelmi adatokat, az Üzletfél
kölcsönadatokat,

illetve

a

CIB

által

szóban megadott

Bankcsoportnál

fennálló

kölcsöntartozás(ok) esetén a CIB Bankcsoport nyilvántartásában
szereplő adatokat veszi alapul. A pozitív alapfeltétel vizsgálat a
feltétele a hitel igénylésének, így az igénylőlap benyújtásának.
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A változás indoka: A Bank belső folyamataiban történő változás.

CIB Bank Zrt.
KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016.01.18.
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