HIRDETMÉNY
A CIB Partner Kedvezmény Magánszemélyek részére vonatkozó kondíciós lista
2015. 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 2015. július 1-től a A CIB Partner
Kedvezmény Magánszemélyek részére kondíciós lista kedvezően kerül módosításra az alábbiak szerint:

Jelenleg hatályos rendelkezések (hatályba lépés napja 2014.
december 31.)

2015. július 1-től hatályos rendelkezések

Kedvezmény mértéke a CIB Café Hitelkártya1,2 sztenderd díjaiból
A kedvezményeket a bank csak abban az esetben nyújtja, ha az ügyfél Online számlacsomaggal rendelkezik.
(A CIB Café Hitelkártya kondícióit a CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére elnevezésű kondíciós lista tartalmazza.)
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THM: 37,54 %

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek,
illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a
feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató
értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A feltüntetett THM érték
számítása 375.000 – Ft hitelkeretet alapul véve és 3 éves futamidő
figyelembe vételével történt.

THM: 37,08 %

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása
esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel
kamatkockázatát. A feltüntetett THM érték számítása 375.000 – Ft hitelkeretet
alapul véve és 3 éves futamidő figyelembe vételével történt.

A THM módosítás az alábbi indokok alapján történt:
• „a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII Törvény 265. §-ban meghatározottaknak való megfelelés a jegybanki
alapkamat változása miatt.”
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az Üzletfél a módosítás hatálybalépéséig nem tájékoztatja a Bankot arról, hogy a módosítást nem fogadja el,
úgy a módosítás az Üzletfél által elfogadottnak tekintendő.
A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.
Közzététel: Budapest, 2015. Június 30.
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