HIRDETMÉNY
KONDÍCIÓS LISTA VÁLTOZÁSRÓL

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy a CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére kondíciós lista 2016. január
1-jei hatállyal a következők szerint változnak.

2016. január 1. előtt 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.)

2

Főkártya éves díja

50%

Társkártya éves díj

50%

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.
2016. január 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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Főkártya éves díja

50%

Társkártya éves díj

50%

THM: 36,77 %

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 változás oka:
-

a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. Törvény 17/A §-ban
meghatározottaknak való megfelelés a jegybanki alapkamat változása miatt.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetősége van arra, hogy a módosításokat ne fogadja el, és ezzel
együtt a bankkal megkötött szerződését felmondja, amennyiben ezt a módosítás hatályba lépése előtt személyesen bankfiókunkban vagy írásban - jelzi számunkra. Ebben az esetben a felmondás azonnali
hatályú és felmondási díj-mentes. A bank a módosítást az ügyfél által elfogadottnak tekinti, ha az ügyfél a
módosítás hatálybalépése előtt a fentieknek megfelelően a bankot nem tájékoztatja arról, hogy a
szerződést felmondja
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