HIRDETMÉNY
CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS
ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

I.

A változással érintett kondíciós lista és ügyfél-tájékoztató

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy az alábbiakban meghatározott kondíciós lista és ügyfél-tájékoztató 2014.
szeptember 15-i hatállyal a következők szerint változik, mely változás a 2014. szeptember 15. napját
követően igényelt kölcsönökre vonatkozik.
Módosítással érintett kondíciós lista:
• KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB
Gyorskölcsöneire vonatkozóan
Módosítással érintett ügyfél-tájékoztató megnevezése:
• CIB Személyi Kölcsön
II.

A változás

1. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB
Gyorskölcsöneire vonatkozóan

Jelenleg hatályos rendelkezés:
A 2014. szeptember 15. előtti igénylésekre nem vonatkozik a változás, így nincs ilyen rendelkezés.
2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:
Kamatok, díjak, költségek, THM
Devizanem
1
éves Kamat

CIB Személyi Kölcsön
HUF
A 17,99%
B 23,30%

THM2:
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel
Előtörlesztési díj (részleges/teljes előtörlesztés)

A 19,84% B 26,36%
A 19,84% B 26,36%
0,5%, maximum 20 000 HUF
A 2. ügyleti évtől kezdően illetve az
1. évben 1 alkalommal 200 000
forintig történő előtörlesztés esetén 0
HUF.

Szerződés-módosítási díj
Levelezési díj
8
Igazolás, kivonat kiállítása
éves Késedelmi kamat

20 000 HUF
0 HUF
1000 HUF
Kamat + 6,00%
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Kényszerhitel éves kamata

27,99%
aktuális törlesztőrészlet 6%-a

CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja
Monitoring díj9

1000 HUF/hó
2013. szeptember 30-tól
visszavonásig 0 HUF
10 000 HUF / személyes megkeresés
2013. szeptember 30-tól

Rendkívüli monitoring díj10

visszavonásig 0 HUF

2. ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ a CIB Személyi Kölcsönről
1. 2014. szeptember 15. előtt hatályos rendelkezések
• 300.000-től 3.000.000 Ft-ig terjedő kölcsönösszeg, a nettó jövedelem akár 10-szerese
igényelhető
• 1-6 éves futamidővel
2014. szeptember 15-től hatályos rendelkezések
• Kölcsönösszeg: 300.000-től 5.000.000 Ft-ig, de maximum a nettó jövedelem 10-szerese
igényelhető
• Futamidő: 12-72 hónap, 6 havi lépésközzel
• Devizanem: magyar forint
• A kamat változó, a kamatrögzítés/kamatperiódus: éves gyakoriságú
2. 2014. szeptember 15. előtt hatályos rendelkezések
Alapfeltételek:
• 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 és a személyi kölcsön további igénylési
feltételeinek megfelel.
• Legalább 12 hónapos folyamatos határozatlan idejű munkaviszony. A jelenlegi munkahelyen
minimum 9 hónap munkaviszonyt kell igazolni. Egyéni vállalkozó és cégtulajdonos esetén 12
hónapos folyamatos tevékenység azonos tevékenységi körben.
• Nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben

2014. szeptember 15-től hatályos rendelkezések
Alapfeltételek:
• Állandó magyarországi lakcímmel rendelkező, devizabelföldi magánszemély
• Életkor: 20-65 éves életkor között egyedüli igénylésként, 65 év felett olyan adóstárssal
igényelhető, aki 20 -65 év közötti és a személyi kölcsön további igénylési feltételeinek megfelel.
• Legalább 3 hónapos folyamatos határozatlan idejű munkaviszony a jelenlegi munkahelyen.
Egyéni vállalkozó és cégtulajdonos esetén 12 hónapos folyamatos tevékenység azonos
tevékenységi körben.
• Nem szerepel negatív múlttal a Központi Hitelinformációs Rendszerben
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3. 2014. szeptember 15. előtt hatályos rendelkezések
Az igényléshez szükséges dokumentumok:
• Munkáltatói igazolás alkalmazottak esetén:
−

CIB Bank által elfogadott formanyomtatványon, vagy azzal megegyező adattartalommal
rendelkező igazoláson nyújtható be (30 napnál nem lehet régebbi)

−

Azon adós vagy jövedelmével részt vevő adóstárs, akiknek a CIB Banknál vezetett
folyószámlájukra legalább 6 hónapja munkaviszonyból származó jövedelem jóváírás
érkezik, nem kell bemutatniuk munkáltatói igazolást

• Utolsó havi telefonszámla és befizetést igazoló dokumentum, vagy közüzemi számla és a
befizetést igazoló dokumentum
• Egyéni vállalkozó, cégtulajdonos, családi vállalkozásban dolgozó esetében: előző adóévre
vonatkozó, az adóhatóság által (APEH) kiállított jövedelemigazolás szükséges
• Abban az esetben, ha az igénylő a Ptk. szerinti közeli hozzátartozó alkalmazásában áll, úgy az
előző adóévre vonatkozó, az adóhatóság által (APEH) kiállított jövedelemigazolás bekérése is
kötelező a munkáltatói igazoláson felül.
2014. szeptember 15-től hatályos rendelkezések
Az igényléshez szükséges dokumentumok:
• Munkáltatói igazolás alkalmazottak esetén:
−

Nem szükséges.

• Utolsó havi telefonszámla és befizetést igazoló dokumentum, vagy közüzemi számla és a
befizetést igazoló dokumentum
-

Nem szükséges

• Egyéni vállalkozó, cégtulajdonos, családi vállalkozásban dolgozó esetében: előző adóévre
vonatkozó, az adóhatóság által (NAV) kiállított jövedelemigazolás szükséges
• Abban az esetben, ha az igénylő a Ptk. szerinti közeli hozzátartozó alkalmazásában áll, úgy az
előző adóévre vonatkozó, az adóhatóság által (NAV) kiállított jövedelemigazolás bekérése is
kötelező a munkáltatói igazoláson felül.

4. 2014. szeptember 15. előtt hatályos rendelkezések
Melyek a folyósítás feltételei?
Az alapfeltételek teljesülésén túl:
• Az előírt dokumentumok bemutatása
• Pozitív adósminősítés
• A folyósítás minden esetben a CIB Fedezetlen Hitel Technikai Számlájára történik.
2014. szeptember 15-től hatályos rendelkezések
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Hogyan történik a CIB Személyi Kölcsön folyósítása?
A folyósítás az üzletfél CIB Fedezetlen Hitel Technikai Számlájára történik, ahonnan a CIB Banknál
vezetett folyószámlára történő átvezetéssel vagy bankfiókban történő készpénzfelvétel útján tudja
felvenni a kölcsön összegét. Átvezetés esetén javasoljuk a CIB24-en vagy papír alapon történő
átvezetést, melynek díja 0 Ft. A CIB Fedezetlen Hitel Technikai Számla mellé kötelező a CIB Internet
Bank, tekintettel arra, hogy a számlakivonatot a Bank elektronikus formában itt bocsátja az Üzletfél
rendelkezésére. Amennyiben az üzletfél a CIB InternetBankon nem kíván tranzakciókat megadni, a
lekérdezői csomag elegendő, mely esetben nem szükséges jelszógeneráló eszközzel rendelkeznie.
Amennyiben az üzletfél CIB InternetBankon keresztül tranzakciókat is szeretne megadni, szükséges a
jelszógeneráló eszköz, melynek díját az üzletfél bankszámlájára vonatkozó kondíciós lista
tartalmazza.

5. 2014. szeptember 15. előtt hatályos rendelkezések

Teljes hiteldíj mutató (THM)
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel A 24,72 % B 26,36 %
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel A 24,72 % B 26,36 %
Az adósminősítés (A, B) eredményétől függően. A 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 személyi kölcsön kondíciókat és egyéb költségeket a hatályos CIB Személyi kölcsöneire vonatkozó
kondíciós lista, az általános szerződési feltételeket a „Lakossági Üzletág Általános Szerződési
feltételek” c. dokumentum, a CIB Hitelfedezeti Védelem feltételeit a Hitelfedezeti Védelem élet-,
baleset- és egészségbiztosítási, munkanélküliségi biztosítási feltételek c. dokumentum tartalmazzák,
amelyek megtalálhatóak bankfiókjainkban, illetve a www.cib.hu honlapunkon.
A kölcsön igénylésének részletes feltételeivel és a költségekkel kapcsolatban hívja a CIB24 Hitelvonal
munkatársait az alábbi, helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy látogasson el honlapunkra!

Felhívjuk szíves figyelmét a „Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt” elnevezésű tájékoztatónkra, amely
CIB24-en, a www.cib.hu honlapunkon és a Bankfiókjainkban érhető el.
Jelen tájékoztató kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja, nem minősül a CIB Bank részéről
nyilvános ajánlattételnek, nem jogosít kedvezmény igénybevételére.
2014. szeptember 15-től hatályos rendelkezések
Teljes hiteldíj mutató (THM)
- 3 millió forint, 5 éves futamidővel A 19,84% B 26,36 %
- 500 ezer forint, 3 éves futamidővel A 19,84% B 26,36 %
Az adósminősítés (A, B) eredményétől függően.
A 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.
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A feltüntetett THM érték kiszámítása a jelölt hitelösszeg és futamidő figyelembe vételével történt, az
ügyleti kamaton felül tartalmazza a CIB Fedezetlen Hitel Technikai Számla havi számlavezetési díját,
mely 0 HUF.

A CIB Személyi Kölcsönre vonatkozó részletes feltételeket a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére
szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat, a fogyasztók részére szóló Ingatlanfedezettel nem
biztosított hitel- és kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat továbbá A
devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi Kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozó
Kondíciós lista, a Hitelfedezeti Védelem feltételeit a Hitelfedezeti Védelem élet-, baleset- és
egészségbiztosítási, munkanélküliségi biztosítási feltételek c. dokumentum tartalmazza, amelyek
megtalálhatóak bankfiókjainkban, illetve a www.cib.hu honlapunkon.
A kölcsön igénylésének részletes feltételeivel és a költségekkel kapcsolatban hívja a CIB24 Hitelvonal
munkatársait az alábbi, helyi tarifával hívható telefonszámon, vagy látogasson el honlapunkra!

Felhívjuk szíves figyelmét a „Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt” elnevezésű tájékoztatónkra, amely
CIB24-en, a www.cib.hu honlapunkon és a Bankfiókjainkban érhető el.
Amikor az igényelt kölcsön összegéről dönt, kérjük, hogy az egész háztartása teljes teherviselő
képességét vegye figyelembe, hiszen egy nem várt rendkívüli esemény (munkanélküliség, tartós
betegség) miatt megnehezülhet a kölcsön törlesztése.
Jelen tájékoztató kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

CIB Bank Zrt.
KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2014.09.12.
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