HIRDETMÉNY
A CIB Otthonteremtési kamattámogatott hitelre vonatkozó kondíciós lista
2020. július 1. napjától hatályos módosításáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti tisztelt Üzletfeleit, hogy 2020. július 1. napjától a CIB Otthonteremtési
kamattámogatott hitelre vonatkozó kondíciós lista az alábbiak szerint kerül módosításra:
Jelenleg hatályos rendelkezések

2020. július 1. napjától hatályos rendelkezések
Jóváírási akció

Jóváírási akció
A Bank jóváírási akció keretében egyszeri 40.000 forintot ír jóvá az ügyfél
bankszámláján (kivéve CIB Bank Otthonteremtési Kamattámogatott hitel,
tulajdonjog-fenntartással történő új építésű ingatlan vásárlása esetén),
amennyiben:
•
•

2020. március 1. – 2020. június 30. között a hitelkérelem hiánytalanul
befogadásra kerül, illetve,
a befogadott hitelkérelem alapján legkésőbb 2020. augusztus 31-ig
megtörténik a hitel folyósítása.

A 40.000 Ft jóváírást a Bank a kedvezménnyel érintett kölcsön folyósítását követő
30 napon belül az ügyfélnek a kölcsön folyósítására szolgáló lakossági forint
bankszámláján írja jóvá.
A 40.000 forintos jóváírás hitelügyletenként értendő, illetve, más
kedvezményekkel összevonható

A Bank jóváírási akció keretében egyszeri 40.000 forintot ír jóvá az ügyfél
bankszámláján (kivéve CIB Bank Otthonteremtési Kamattámogatott hitel,
tulajdonjog-fenntartással történő új építésű ingatlan vásárlása esetén),
amennyiben:
•
•

2020. július 1. – 2020. szeptember 30. között a hitelkérelem
hiánytalanul befogadásra kerül, illetve,
a befogadott hitelkérelem alapján legkésőbb 2020. november 30-ig
megtörténik a hitel folyósítása.

A 40.000 Ft jóváírást a Bank a kedvezménnyel érintett kölcsön folyósítását
követő 30 napon belül az ügyfélnek a kölcsön folyósítására szolgáló lakossági
forint bankszámláján írja jóvá.
A 40.000 forintos jóváírás hitelügyletenként
kedvezményekkel összevonható.
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A kondíciós lista megtalálható a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.
CIB Bank Zrt.
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