HIRDETMÉNY
ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) tájékoztatja
Ügyfeleit, hogy a CIB Folyószámlahitelről szóló ügyféltájékoztató 2018. március 30-i hatállyal a
következők szerint változik.

Az igényléshez szükséges dokumentumok
2018. március 30. előtt hatályos rendelkezések:


Érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány



Utolsó háromhavi jövedelemjóváírást tartalmazó bankszámlakivonat:
o

alkalmazottak esetén: munkaviszonyból származó jövedelemjóváírás

o

nyugdíjasok esetén: nyugdíjjóváírást

o

Ha az adós vagy jövedelmével részt vevő adóstárs a CIB-nél vezetett folyószámlával
rendelkeznek, nem kell az igénylés során bankszámlakivonatot benyújtaniuk a CIB számlára
érkező jövedelem/nyugdíjjóváírásról

o

Abban az esetben, ha nem az adós vagy jövedelmével részt vevő adóstárs nevére szól a
bankszámlakivonat adott banktól igazolás szükséges arról, hogy az ügyfél rendelkező, vagy
társtulajdonos a számlán.

o

Elektronikus kivonatot hitelesített formában fogadunk el.



Munkáltatói igazolás: 2.000.000 Ft feletti igénylés esetén szükséges, amennyiben még nem érkezik
legalább 3 hónapja CIB folyószámlára a rendszeres jövedelem/bevétel.



Nyugdíjasok: nyugdíjértesítő, illetve határozat nyugdíj megállapításról



Az előző adóévre vonatkozó, az adóhatóság által (NAV) kiállított jövedelemigazolás egyéni vállalkozó,
cégtulajdonos, illetve családi vállalkozásban dolgozó esetén;
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