HIRDETMÉNY
egyes, ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított, deviza alapú,
1 éves kamatperiódusú lakossági kölcsönök kamatának csökkentéséről
Hivatkozással a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény
rendelkezéseire, valamint a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: 01-10041004) (a továbbiakban: Bank) 2013. augusztus 13., illetve 2014. január 13. napján közzétett, egyes
ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított, deviza alapú, 1 éves kamatperiódusú lakossági
kölcsönök kamatának emeléséről szóló hirdetményeire (a továbbiakban: Hirdetmények), amelyek
alapján a Bank ezen Hirdetményekben megjelölt körbe tartozó, ingatlanon alapított jelzálogjoggal
biztosított lakossági kölcsönök kamatának éves mértékét 2013. november 12-i, illetve 2014. április 15i hatállyal megemelte, a Bank ezúton értesíti T. Ügyfeleit, hogy az egyes, ingatlanon alapított
jelzálogjoggal biztosított, deviza alapú, 1 éves kamatperiódusú lakossági kölcsönök kamatát az
alábbiak szerint, 2014. július 19. napjától a T. Ügyelek számára kedvezően módosítja (csökkenti).
I.) Svájci frank alapú lakáscélú kölcsönök
A kamatváltozás mértéke
Az éves ügyleti kamat mértéke 2014.
július 18-ig bezárólag:

Az éves ügyleti kamat mértéke 2014. július 19-től

5,96%

4,99%

5,66%

4,69%

A kamatcsökkentés mértéke (százalékpontban): 0,97%
A kapcsolódó díjak, költségek mértékét a módosítás nem érinti.
A módosítással érintett kondíciós listák:









Kondíciós lista a svájci frank alapú CIB Fundamenta Duett Hitelprogramra vonatkozóan
Kondíciós lista svájci frank alapú CIB Ingatlanfedezetes hitelek türelmi idővel
Kondíciós lista a svájci frank alapú CIB Költözési Lakáshitelre vonatkozóan
Kondíciós lista a CIB Bank piaci kamatozású svájci frank alapú ingatlanfedezetes hiteleire
vonatkozóan
Kondíciós lista a CIB Bank életbiztosítással kombinált ingatlanfedezetes hiteleire
vonatkozóan az ING Biztosító esetén
Kondíciós lista a CIB Bank életbiztosítással kombinált ingatlanfedezetes hiteleire
vonatkozóan az AVIVA Életbiztosító, a Groupama Biztosító és az Uniqa Biztosító esetén
Kondíciós lista a CIB Bank életbiztosítással kombinált ingatlanfedezetes hiteleire
vonatkozóan a Generali Biztosító esetén
Kondíciós lista a CIB Bank Hozam Trió Hitelprogram esetén
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Kondíciós lista CIB Bank Hozam Hitelprogram esetén
Kondíciós lista a CIB Szivárvány Hitelprogram esetén
Kondíciós lista a CIB Bank életbiztosítással kombinált ingatlanfedezetes hiteleire
vonatkozóan az ING Biztosító esetén
Kondíciós lista a CIB - ING Lendület Hitelprogram esetén
Kondíciós lista a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén
Kondíciós lista a svájci frank alapú CIB Fundamenta Duett Hitelprogramra vonatkozóan
Kondíciós lista CIB Megoldás hitel könnyített törlesztési időszakkal

II.) Svájci frank alapú szabad felhasználású kölcsönök
A kamatváltozás mértéke
Az éves ügyleti kamat mértéke
2014. július 18-ig bezárólag:

Az éves ügyleti kamat mértéke 2014. július 19-től

7,06%

6,09%

6,76%

5,79%

A kamatcsökkentés mértéke (százalékpontban): 0,97%
A kapcsolódó díjak, költségek mértékét a módosítás nem érinti.
A módosítással érintett kondíciós listák:














Kondíciós lista a svájci frank alapú CIB Fundamenta Duett Hitelprogramra vonatkozóan
Kondíciós lista svájci frank alapú CIB Ingatlanfedezetes hitelek türelmi idővel
Kondíciós lista a CIB Bank piaci kamatozású svájci frank alapú ingatlanfedezetes hiteleire
vonatkozóan
Kondíciós lista a CIB Bank életbiztosítással kombinált ingatlanfedezetes hiteleire
vonatkozóan az ING Biztosító esetén
Kondíciós lista a CIB Bank életbiztosítással kombinált ingatlanfedezetes hiteleire
vonatkozóan az AVIVA Életbiztosító, a Groupama Biztosító és az Uniqa Biztosító esetén
Kondíciós lista a CIB Bank életbiztosítással kombinált ingatlanfedezetes hiteleire
vonatkozóan a Generali Biztosító esetén
Kondíciós lista a CIB Bank Hozam Trió Hitelprogram esetén
Kondíciós lista CIB Bank Hozam Hitelprogram esetén
Kondíciós lista svájci frank alapú CIB Gyorskölcsön Ingatlanfedezettel hitelre vonatkozóan
Kondíciós lista a CIB Szivárvány Hitelprogram esetén
Kondíciós lista a CIB - ING Lendület Hitelprogram esetén
Kondíciós lista a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén
Kondíciós lista CIB Megoldás hitel könnyített törlesztési időszakkal
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III.) Euró alapú lakáscélú kölcsönök
A kamatváltozás mértéke
Az éves ügyleti kamat mértéke 2014.
július 18-ig bezárólag:

Az éves ügyleti kamat mértéke 2014. július 19-től

7,39%

6,69%

5,69%

4,99%

5,39%

4,69%

A kamatcsökkentés mértéke (százalékpontban): 0,70%
A kapcsolódó díjak, költségek mértékét a módosítás nem érinti.
A módosítással érintett kondíciós listák:














Kondíciós lista a CIB Bank piaci kamatozású forint és euró alapú ingatlanfedezetes
Lakáshiteleire vonatkozóan
Kondíciós lista a CIB euró alapú piaci kamatozású ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan
(2008. október 29-ig CHF alapon befogadott és 2008. november 12. után szerződött
ügyletekre vonatkozóan)
Kondíciós lista euró alapú CIB Ingatlanfedezetes hitelek türelmi idővel
Kondíciós lista euro alapú CIB Fundamenta Duett Hitelprogramra vonatkozóan
Kondíciós lista a CIB Bank szakaszos folyósítású forint és euró alapú építési hiteleire
vonatkozóan
Kondíciós lista euró alapú CIB Fundamenta Duett Hitelprogramra vonatkozóan (2008.
október 29-ig CHF alapon befogadott és 2008. november 12. után szerződött ügyletekre
vonatkozóan)
Kondíciós lista euró alapú CIB Ingatlanfedezetes hitelek türelmi idővel (2008. október 29-ig
CHF alapon befogadott és 2008. november 12. után szerződött ügyletekre vonatkozóan
Kondíciós lista a CIB Szivárvány Hitelprogram esetén (2008. október 29-ig CHF alapon
befogadott és 2008. november 12. után szerződött ügyletekre vonatkozóan)
Kondíciós lista a CIB Bank Hozam Trió Hitelprogram (2008. október 29-ig CHF alapon
befogadott és 2008. november 12. után szerződött ügyletekre vonatkozóan)
Kondíciós lista CIB Bank Hozam Hitelprogram (2008. október 29-ig CHF alapon befogadott
és 2008. november 12. után szerződött ügyletekre vonatkozóan)
Kondíciós lista a CIB - ING Lendület Hitelprogram esetén (2008. október 29-ig CHF alapon
befogadott és 2008. november 12. után szerződött ügyletekre vonatkozóan)
Kondíciós lista a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén (2008. október 29-ig CHF
alapon befogadott és 2008. november 12. után szerződött ügyletekre vonatkozóan)
Kondíciós lista az euró alapú CIB Költözési Lakáshitelre vonatkozóan (2008. október 29-ig
CHF alapon befogadott és 2008. november 12. után szerződött ügyletekre vonatkozóan)
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IV.) Euró alapú szabad felhasználású kölcsönök
A kamatváltozás mértéke
Az éves ügyleti kamat mértéke 2014.
július 18-ig bezárólag:

Az éves ügyleti kamat mértéke 2014. július 19-től

8,39%

7,69%

6,79%

6,09%

6,49%

5,79%

A kamatcsökkentés mértéke (százalékpontban): 0,70%
A kapcsolódó díjak, költségek mértékét a módosítás nem érinti.
A módosítással érintett kondíciós listák:













Kondíciós lista a CIB Bank piaci kamatozású forint és euró alapú Szabad felhasználású
ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan
Kondíciós lista euró alapú CIB Fundamenta Duett Hitelprogramra vonatkozóan
Kondíciós lista euró alapú CIB Gyorskölcsön Ingatlanfedezettel hitelre vonatkozóan
Kondíciós lista euró alapú CIB Gyorskölcsön Ingatlanfedezettel hitelre vonatkozóan (2008.
október 29-ig CHF alapon befogadott és 2008. november 12. után szerződött ügyletekre
vonatkozóan)
Kondíciós lista euró alapú CIB Fundamenta Duett Hitelprogramra vonatkozóan (2008.
október 29-ig CHF alapon befogadott és 2008. november 12. után szerződött ügyletekre
vonatkozóan)
Kondíciós lista euró alapú CIB Ingatlanfedezetes hitelek türelmi idővel (2008. október 29-ig
CHF alapon befogadott és 2008. november 12. után szerződött ügyletekre vonatkozóan
Kondíciós lista a CIB euró alapú piaci kamatozású ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan
(2008. október 29-ig CHF alapon befogadott és 2008. november 12. után szerződött
ügyletekre vonatkozóan)
Kondíciós lista a CIB - ING Lendület Plusz Hitelprogram esetén (2008. október 29-ig CHF
alapon befogadott és 2008. november 12. után szerződött ügyletekre vonatkozóan)
Kondíciós lista a CIB Szivárvány Hitelprogram esetén (2008. október 29-ig CHF alapon
befogadott és 2008. november 12. után szerződött ügyletekre vonatkozóan)
Kondíciós lista a CIB Bank Hozam Trió Hitelprogram (2008. október 29-ig CHF alapon
befogadott és 2008. november 12. után szerződött ügyletekre vonatkozóan)
Kondíciós lista CIB Bank Hozam Hitelprogram (2008. október 29-ig CHF alapon befogadott
és 2008. november 12. után szerződött ügyletekre vonatkozóan)
Kondíciós lista a CIB - ING Lendület Hitelprogram esetén (2008. október 29-ig CHF alapon
befogadott és 2008. november 12. után szerződött ügyletekre vonatkozóan)
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V.) Euró alapú lakáscélú átstrukturált kölcsönök
A kamatváltozás mértéke
Az éves ügyleti kamat mértéke 2014. július
18-ig bezárólag:

Az éves ügyleti kamat mértéke 2014. július 19-től

6,26%

5,56%

A kamatcsökkentés mértéke (százalékpontban): 0,70%
A kapcsolódó díjak, költségek mértékét a módosítás nem érinti.
A módosítással érintett kondíciós listák:











Kondíciós lista a svájci frank alapú CIB-Fundamenta Duett hitelből annuitásos euró alapú
ingatlanfedezetes hitellé átalakított és átstrukturált ügyleteire vonatkozóan
Kondíciós lista az euró alapú CIB-Fundamenta Duett hitelből annuitásos euró alapú
ingatlanfedezetes hitellé átalakított és átstrukturált ügyleteire vonatkozóan
Kondíciós lista a CIB Bank piaci kamatozású, CIB-ING Lendület életbiztosítással kombinált
hitelből annuitásos euró alapú ingatlanfedezetes piaci hitellé átalakított és átstrukturált
ügyleteire vonatkozóan
Kondíciós lista a CIB Bank piaci kamatozású, euró alapú CIB-ING Lendület életbiztosítással
kombinált hitelből annuitásos euró alapú ingatlanfedezetes piaci hitellé átalakított és
átstrukturált ügyleteire vonatkozóan
Kondíciós lista a CIB Bank piaci kamatozású, CIB Szivárvány életbiztosítással kombinált
hitelből annuitásos euró alapú ingatlanfedezetes piaci hitellé átalakított és átstrukturált
ügyleteire vonatkozóan
Kondíciós lista a CIB Bank piaci kamatozású, euró alapú CIB Szivárvány életbiztosítással
kombinált hitelből annuitásos euró alapú ingatlanfedezetes piaci hitellé átalakított és
átstrukturált ügyleteire vonatkozóan
Kondíciós lista a a CIB Bank piaci kamatozású, euró alapú CIB Hozam vagy CIB Hozam Trió
Hitelprogramból annuitásos euró alapú ingatlanfedezetes piaci hitellé átalakított és
átstrukturált ügyleteire vonatkozóan
Kondíciós lista a CIB Bank piaci kamatozású, svájci frank alapú CIB Hozam vagy CIB Hozam
Trió Hitelprogramból annuitásos euró alapú ingatlanfedezetes piaci hitellé átalakított és
átstrukturált ügyleteire vonatkozóan
Kondíciós lista CIB Megoldás hitel könnyített törlesztési időszakkal
Kondíciós lista CIB Megoldás hitel könnyített törlesztési időszakkal (2008. október 29-ig CHF
alapon befogadott és 2008. november 12. után szerződött ügyletekre vonatkozóan)
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VI.) Euró alapú szabad felhasználású átstrukturált kölcsönök
A kamatváltozás mértéke
Az éves ügyleti kamat mértéke 2014.
július 18-ig bezárólag:

Az éves ügyleti kamat mértéke 2014. július 19-től

7,26%

6,56%

A kamatcsökkentés mértéke (százalékpontban): 0,70%
A kapcsolódó díjak, költségek mértékét a módosítás nem érinti.
A módosítással érintett kondíciós listák:











Kondíciós lista a svájci frank alapú CIB-Fundamenta Duett hitelből annuitásos euró alapú
ingatlanfedezetes hitellé átalakított és átstrukturált ügyleteire vonatkozóan
Kondíciós lista az euró alapú CIB-Fundamenta Duett hitelből annuitásos euró alapú
ingatlanfedezetes hitellé átalakított és átstrukturált ügyleteire vonatkozóan
Kondíciós lista a CIB Bank piaci kamatozású, CIB-ING Lendület életbiztosítással kombinált
hitelből annuitásos euró alapú ingatlanfedezetes piaci hitellé átalakított és átstrukturált
ügyleteire vonatkozóan
Kondíciós lista a CIB Bank piaci kamatozású, euró alapú CIB-ING Lendület életbiztosítással
kombinált hitelből annuitásos euró alapú ingatlanfedezetes piaci hitellé átalakított és
átstrukturált ügyleteire vonatkozóan
Kondíciós lista a CIB Bank piaci kamatozású, CIB Szivárvány életbiztosítással kombinált
hitelből annuitásos euró alapú ingatlanfedezetes piaci hitellé átalakított és átstrukturált
ügyleteire vonatkozóan
Kindíciós lista a CIB Bank piaci kamatozású, euró alapú CIB Szivárvány életbiztosítással
kombinált hitelből annuitásos euró alapú ingatlanfedezetes piaci hitellé átalakított és
átstrukturált ügyleteire vonatkozóan
Kondíciós lista a CIB Bank piaci kamatozású, euró alapú CIB Hozam vagy CIB Hozam Trió
Hitelprogramból annuitásos euró alapú ingatlanfedezetes piaci hitellé átalakított és
átstrukturált ügyleteire vonatkozóan
Kondíciós lista a CIB Bank piaci kamatozású, svájci frank alapú CIB Hozam vagy CIB Hozam
Trió Hitelprogramból annuitásos euró alapú ingatlanfedezetes piaci hitellé átalakított és
átstrukturált ügyleteire vonatkozóan
Kondíciós lista CIB Megoldás hitel könnyített törlesztési időszakkal
Kondíciós lista CIB Megoldás hitel könnyített törlesztési időszakkal (2008. október 29-ig CHF
alapon befogadott és 2008. november 12. után szerződött ügyletekre vonatkozóan)
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A módosítás indoka:
A kamat egyoldalú módosítására a fogyasztók részére szóló Ingatlanfedezettel biztosított hitel- és
kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat alábbi 6.2.2. alpontja
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;
alapján került sor.
-

A Bank az érintett üzletfeleit a kamat módosításáról, és a módosítást követően várhatóan fizetendő
törlesztőrészletek összegéről – összhangban Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről
szóló 2014. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseivel - postai úton értesíti.
Felhívjuk üzletfeleink szíves figyelmét, hogy tekintettel a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről
szóló 2014. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseire, illetve arra a tényre, hogy jelen hirdetmény szerinti üzletfeleink számára kedvező - módosítás a kihirdetéssel azonnal hatálya lép, így az üzletfelet
megillető felmondási lehetőség alkalmazására nem a hatálybalépés napjára kerülhet sor. Ha
ügyfelünk annak ellenére felmondási jogával kívánna élni, hogy jelen esetben számára kedvezően
történt módosítás, akkor a jelen hirdetmény hatálybalépését követő 30. napig kerülhet sor ezen
felmondásra.
A felmondás Bank általi kézhez vételével a tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, és az
üzletfél köteles a kölcsönszerződés alapján fennálló teljes tartozást megfizetni a Bank részére.
CIB Bank Zrt.
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