HIRDETMÉNY
A DEVIZABELFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK CIB ELŐRELÉPŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖNEIRE
VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA VÁLTOZÁSÁRÓL

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy a Devizabelföldi magánszemélyek CIB Előrelépő Személyi Kölcsöneire vonatkozó
kondíciós lista 2015. június 9-i hatállyal, az Üzletfelek számára kedvezően, meglévő szerződéseket
nem érintve a következők szerint változik.

2015. június 9-től hatályos rendelkezések:

Elsődleges ügyfél kamatkedvezmény
A 2015.06.09-től igényelt CIB Előrelépő Személyi Kölcsön esetében havi jóváírási kötelezettség teljesítése
esetében a Bank 2% kedvezményt biztosít a sztenderd Éves Ügyleti Kamat mértékéből.
Az Üzletfél a havi jóváírási kötelezettséget akkor teljesíti, ha havonta legalább 85.000,-Ft, azaz nyolcvanötezer
forint összeg jóváírásra kerül az adósnak a kölcsönszerződésben megjelölt vagy a kölcsönszerződésben
meghatározott típusú bankszámlák közül, a kölcsönszerződés aláírását követően nyitott bankszámláján.
Az elvárt havi jóváírási kötelezettség több jóváírás útján is teljesíthető. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség nem
teljesíthető készpénzes befizetés útján, valamint az adós saját bankszámlái közötti átvezetés útján.
A jóváírás első ellenőrzésére a folyósítást követő 6. törlesztési esedékesség alkalmával kerül sor. A Bank azt
vizsgálja, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség teljesítése a vizsgált időszakban legalább 4 alkalommal teljesült-e.
A további ellenőrzésekre mindig az előző vizsgálatot követő 6. törlesztési esedékesség alkalmával kerül sor. Az
elvárt havi jóváírási kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az Üzletfél a kamatkedvezményre a
rendszeres felülvizsgálat időpontját követően kezdve futamidő végéig nem jogosult, és a kamatkedvezmény
nélkül számított törlesztőrészlet megfizetésére köteles a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első
törlesztési esedékességtől (beleértve a felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékessége is).
Teljes hiteldíj mutató (THM) az Elsődleges ügyfél kamatkedvezmény figyelembevételével3:
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
17,47%
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
17,47%
3

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A
feltüntetett THM érték kiszámítása a jelölt hitelösszeg, futamidő és az érvényes ügyleti kamat figyelembe
vételével történt.
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