HIRDETMÉNY
CIB ADÓSSÁGRENDEZŐ HITEL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy a CIB Adósságrendező hitel ügyféltájékoztató, a meglévő Üzletfeleket nem érintve
2015. január 1-jei hatállyal a következők szerint változik:
2015. január 1. előtt hatályos rendelkezések
Az Adósságrendező hitel
 Fedezet és kezes nélkül igényelhető (adóstárs bevonását a Bank előírhatja)
2015. január 1-től hatályos rendelkezések:
Az Adósságrendező hitel
 Fedezet és kezes nélkül igényelhető,

2015. január 1. előtt hatályos rendelkezések
Alapfeltételek:
 Devizabelföldi magyar magánszemély
 Állandó magyarországi lakcím
 Életkor: 25-65 éves életkor között egyedüli igénylésként, 18-24 év és 65 év felett olyan adóstárssal
igényelhető, aki 25-65 év közötti
 Legalább egy telefonos elérhetőség és az igénylési adatok teljes körű megadása,
 A Bank által előírt minimum befizetés teljesítése,
 A vállalt törlesztő részlet összege: minimum 3.000 Ft,
 A Bank által előírt együttműködési feltétel teljesítése (választható):
- Amennyiben jövedelme nem CIB bankszámlára érkezik, a hitel igényléséhez jövedelem
átutalási, vagy nyugdíj-jóváírási nyilatkozatot szükséges tennie
- 2 közüzemi jellegű díj (pl. villany, telefon) fizetésére vonatkozó csoportos beszedési- vagy
állandó átutalási megbízás megadása
- Jövedelem jóváírása jelenleg is a CIB-es számlán történik (azaz a legutóbbi hónapban is
volt jóváírás)
-

Jövedelemmel rendelkező Adóstárs bevonása - Alapfeltételek:
o PTK. szerinti közeli hozzátartozó, vagy 1 háztartásban élő vagy élettárs vonható
be adóstárként
o 65 évnél nem lehet idősebb igényléskor, és a hitel lejáratakor nem lehet idősebb
71 évnél
o KHR-ben nem szerepelhet sem aktív, sem passzív státusszal
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Jövedelem bankszámlára érkezik, amit igazolni tud a legutolsó havi
bankszámlakivonattal. Nyugdíjas esetén (M03 melléklet) a bankszámla kivonat
helyettesíthető nyugdíj szelvénnyel és nyugdíjas igazolvánnyal
Bármilyen típusú jövedelem elfogadható, munkabér, nyugdíj, munkanélkülisegély, GYES stb, de a jövedelmek nem összevonhatóak
A jövedelemnek el kell érnie a mindenkori minimálbér összegét

2015. január 1-től hatályos rendelkezések:







Devizabelföldi magyar magánszemély
Állandó magyarországi lakcím
Életkor: igényléskor a 25. életév betöltése
Legalább egy telefonos elérhetőség és az igénylési adatok teljes körű megadása,
A Bank által előírt minimum befizetés teljesítése,
A vállalt törlesztő részlet összege: minimum 3.000 Ft,

2015. január 1. előtt hatályos rendelkezések
A Bank további dokumentumok benyújtását is kérheti, például:
 Nyilatkozat a jövedelem CIB számlára történő átirányításáról
 Utolsó kéthavi jövedelem jóváírást tartalmazó bankszámla-kivonat, munkáltatói igazolás
 Nyugdíjas ügyfelek esetén: nyugdíjas igazolvány, nyugdíjszelvény
 Egyéb dokumentumok
2015. január 1-től hatályos rendelkezések:
A Bank további dokumentumok benyújtását is kérheti, például:
 Utolsó kéthavi jövedelem jóváírást tartalmazó bankszámla-kivonat, munkáltatói igazolás
 Nyugdíjas ügyfelek esetén: nyugdíjas igazolvány, nyugdíjszelvény
 Egyéb dokumentumok

CIB Bank Zrt.
KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2014.12.29.
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