Hirdetmény

A)
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban:
Bank) ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a Bank fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló
Bankszámlákra és fizetési műveletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzatának (a
továbbiakban: KÜSZ) és a Fogyasztók és Egyéni vállalkozók részére szóló Általános
Lakossági Üzletszabályzatának (a továbbiakban: LÜSZ) 2019. április 30. napján meghirdetett
módosításai (a továbbiakban: Hirdetmény) az alábbiak szerint lépnek hatályba.
I. A Hirdetmény alábbi pontjainak hatálybalépése változatlan, azaz 2019. július 1.
A fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Bankszámlákra és fizetési műveletekre
vonatkozó Különös Üzletszabályzat
3.3.6. A Bank - törvény eltérő rendelkezése hiányában - értesíti a Bankszámla-tulajdonost a
visszautasítás tényéről, továbbá – jogszabály tiltó rendelkezése hiányában – lehetőség szerint a
visszautasítás okáról és a visszautasításra okot adó tényszerű hibák helyesbítéséhez szükséges
eljárásról:
(a)

Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) átutalási megbízást, az Értéknapos
átutalási megbízást, a rendszeres (állandó) átutalási megbízást:
(i)

Bankban személyesen, papíron nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levél
útján értesít eseti átutalási megbízás esetén az átvételt követő Banki napon,
Értéknapos átutalási megbízás, rendszeres Átutalás esetén a terhelési napot
követő Banki Napon vagy amennyiben az Üzletfél rendelkezik CIB Bank
mobilalkalmazással, illetve CIB Bank Online csatornával, úgy a Bank CIB
Bank Online csatornán, illetve CIB Bank mobilalkalmazáson értesíti a
fentiekről az Üzletfelet;

(ii)

Bankban személyesen, banki nyomtatvány kitöltése nélkül, szóban közli,
akkor a Bank az Átvételi Időpontot megelőzően benyújtott eseti (egyszeri)
átutalási megbízás esetében személyesen értesíti a fentiekről az Üzletfelet,
míg az Átvételi Időpontot követően benyújtott eseti (egyszeri) átutalási
megbízás esetében és az értéknapos átutalási megbízás és rendszeres
(állandó) átutalási megbízás esetében pedig nyomtatott levél útján vagy
amennyiben az Üzletfél rendelkezik CIB Bank mobilalkalmazással, illetve CIB
Bank Online csatornával, úgy a Bank CIB Bank Online csatornán, illetve CIB
Bank mobilalkalmazáson értesíti a fentiekről az Üzletfelet;;

(iii) Bankban
rögzített
telefonon
személyi
bankárján/prémium
banki
tanácsadóján/Magnifica Bankárán keresztül szóban közli a Bankkal, akkor a
Bank az Átvételi Időpontot megelőzően benyújtott eseti (egyszeri) átutalási
megbízás esetében személyesen, ugyanezen rögzített telefonon míg az
Átvételi Időpontot követően benyújtott ilyen megbízás esetében és az
CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004
Adószám: 10136915-4-44
CSASZ:17781028-5-44 KASZ: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

1

értéknapos átutalási megbízás és a rendszeres (állandó) átutalási megbízás
esetében nyomtatott levél útján, vagy amennyiben az Üzletfél rendelkezik
CIB Bank mobilalkalmazással, illetve CIB Bank Online csatornával, úgy a
Bank CIB Bank Online csatornán, illetve CIB Bank mobilalkalmazáson értesíti
a fentiekről az Üzletfelet;;

(iv) CIB24-en keresztül szóban közli a Bankkal, akkor a Bank az Átvételi
Időpontot megelőzően benyújtott eseti (egyszeri) átutalási megbízás esetében
személyesen, ugyanezen rögzített telefonon értesíti a fentiekről az Üzletfelet,
míg az Átvételi Időpontot követően benyújtott és a Fizetési megbízás Bank
általi feldolgozása során visszautasításra kerülő megbízás esetében és az
értéknapos átutalási megbízás és a rendszeres (állandó) átutalási megbízás
esetében nyomtatott levél útján, vagy amennyiben az Üzletfél rendelkezik CIB
Bank mobilalkalmazással, illetve CIB Bank Online csatornával, úgy a Bank
CIB Bank Online csatornán, illetve CIB Bank mobilalkalmazáson értesíti a
fentiekről az Üzletfelet;
(v)

(b)

Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átutalási megbízást és az Értéknapos
Átutalási megbízást a Bank részére SWIFT csatornán keresztül nyújtja be, akkor
Bank SWIFT üzenet vagy nyomtatott levél útján értesíti a fentiekről az Üzletfelet.

(c)

Amennyiben az Üzletfél az eseti (egyszeri) Átvezetési megbízást a Bank részére
eBroker csatornán keresztül nyújtja be, akkor a Bank nyomtatott levélben értesíti a
fentiekről az Üzletfelet.

4.2.7.
(c)

7.15.

CIB Internet Bankon, CIB Bank mobilalkalmazáson, CIB Bank Online-on
keresztül nyújtja be, akkor Bank nyomtatott levél útján eseti átutalási
megbízás esetén az átvételt követő Banki napon, Értéknapos átutalási
megbízás, rendszer Átutalás esetén a terhelési napot követő Banki Napon,
vagy – eseti átutalási megbízás visszautasítása esetén – CIB Internet
Bankon, CIB Bank mobilalkalmazáson, CIB Bank Online-on keresztül értesíti
a fentiekről az Üzletfelet.

Hatósági átutalás és az átutalási végzés
A hatósági átutalási megbízás benyújtására való jogosultságot az Üzletfél köteles a
Bank felé igazolni. Amennyiben a Bankszámla-tulajdonos Üzletfél hatósági
átutalási megbízás adására jogosult, a hatósági átutalást a Bankon keresztül is
kezdeményezheti. A Bank köteles azt továbbítani a hatósági átutalásban
feltüntetett Fizető Fél pénzforgalmi szolgáltatója részére.

Business terminálra vonatkozó rendelkezések
7.15.1. BT Fizetési Műveletekre, valamint Business Terminál használata során
alkalmazandó Aláíró Eszközre vonatkozó különös azonosítási, tiltási,
felfüggesztési szabályok
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(iii) Aláíró Eszköz letiltása, felfüggesztése
Többszöri hibás jelszó megadása esetén az Aláíró Eszköz automatikusan
letiltásra kerül, melynek újra aktívvá tétele érdekben a letiltott Aláíró Eszköz a
Bank által kerül feloldásra és egy új, Bank által generált jelszóval kerül a
jogosultja részére átadásra. Az újonnan generált Aláíró Eszközt az
Üzletfélnek aktiváltatnia szükséges az Aláíró Eszköz jogosultsági és aktiválási
kérelem kitöltésével és Bankba juttatásával.
Aláíró Eszköz felfüggesztést (azaz az Aláíró Eszköz használatának időszakos
tiltását) kérheti az Üzletfél személyesen vagy telefonon Bankfiókban, a
Vállalati Digitális Szolgáltatások Ügyfélszolgálatnál vagy CIB24-en keresztül.
Az Üzletfél kérheti az eszköz felfüggesztésének feloldását az Aláíró Eszköz
jogosultsági és aktiválási kérelem dokumentum kitöltésével és a kérelemben
szereplő telefax-számra eljuttatva azt. Egyebekben az Aláíró Eszköz
felfüggesztésére vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.
7.15.2. Rendelkezésre vonatkozó különös szabályok BT esetén

A BT Rendelkezők Bank részére történő bejelentésével az Üzletfél felhatalmazza a BT
Rendelkezőket arra, hogy a nevében és képviseletében a jelen Különös
Üzletszabályzatban felsorolt jogosultságok gyakorlásával eljárjanak, a jogosultságaik
gyakorlása körében banktitkokat ismerjenek meg, továbbá a Bankot arra, hogy ezen
banktitoknak minősülő információkat a BT Rendelkezők részére kiadja. A BT
Rendelkezők felhatalmazása bármely korlátozástól – ideértve az összegszerűséget mentes, kivéve amennyiben a Bank és az Üzletfél valamely korlátozást illetően
kifejezetten megállapodik.
A BT Rendelkező az Elektronikus Szolgáltatás igénybe vételével önállóan vagy más BT
Rendelkezővel együttesen jogosult a megbízásokat jóváhagyni, aláírni. A BT
Rendelkező(k) egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek való megfelelését a Bank
nem ellenőrzi. A BT Rendelkező aláírási, jóváhagyási jogosultsága az alábbi, valamint a
Business Terminál szolgáltatásra vonatkozó Különös Üzletszabályzatban foglalt,
Business Terminálon kezdeményezhető megbízás típusok jóváhagyására vonatkozik
ideértve azt is, amennyiben az adott, jóváhagyásra kerülő művelet Szerződés
kötésnek/módosításnak minősül:
Eseti és Értéknapos forint Átutalási és Átvezetési megbízás;
Eseti és Értéknapos deviza Átutalási és Átvezetési megbízás,
SEPA Átutalási megbízás;
TARGET Átutalási megbízás,
VIBER Átutalási megbízás;
Forint Beszedési megbízás;
Kifizetési utalvány;
Vámfizetési megbízás;
Bankkártya, Hitelkártya limitek módosítása valamennyi, az Üzletfél által kibocsátani
kért Bankkártya, Hitelkártya vonatkozásában;
CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004
Adószám: 10136915-4-44
CSASZ:17781028-5-44 KASZ: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

3

valamennyi, az Üzletfél által kibocsátani kért Bankkártya, Hitelkártya aktiváltatása,
tiltása, továbbá valamennyi, az Üzletfél által kibocsátani kért Bankkártya, Hitelkártya átvételi
helyének módosítása (egyik Bankfiók helyett a másik Bankfiókban), valamint pénztári
készpénzfelvétel bejelentése Levelezés a bankkal funkció igénybe vételén keresztül;
Csoportos Átutalási megbízás;
Csoportos Beszedési megbízás;
Betét lekötés.
A 7.15.3. pont „Fizetési Művelet jóváhagyása” pont törlésre került.
A 7.16. pont „ Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás folyósítása (ideértve Cafeteria terhére adott
támogatás” törlésre került.

A Fogyasztók és Egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat
A 2. Meghatározások pont az alábbiak szerint módosul:
2. MEGHATÁROZÁSOK
Tartós Adathordozó: olyan eszköz, amely az Üzletfél számára lehetővé teszi a neki címzett
adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan
formában és tartalommal történő megjelenítését, ideértve, de nem kizárólagosan (i) a Error!
Reference source not found. szakaszban meghatározott módon történő postai úton történő
értesítést, (ii) a Bankszámlakivonaton történő értesítést, (iii) az Üzletfél által megadott email értesítési
címre történő elektronikus levél küldést, (iv) a CIB Mobilbank vagy a LÜSZ-ben meghatározott
bármely SMS szolgáltatás keretében az Üzletfél által megadott mobiltelefonszámra történő SMS
üzenet küldést, (v) CIB Bank mobilalkalmazás, CIB Bank Online vagy CIB Internet Bank szolgáltatás
keretében az Üzletfél azonosítását (hitelesítését) követő értesítést.
Tiltás: azon folyamat, amelynek eredményeképpen a Bankkártya, jelszógeneráló eszköz használati
lehetősége végérvényesen megszűnik vagy a CIB Internet-alapú Elektronikus Szolgáltatáshoz, CIB24hez történő hozzáférés megszűnik, melynek eredményeképpen a letiltott bankkártya, jelszógeneráló
eszköz, jelszó, kód, azonosító a továbbiakban nem használható és amely során az Üzletfél nem
kérheti a letiltás tárgyának újbóli használatát, így ez a folyamat nem visszafordítható.
A „CIB Házibank” és a „Házibank Kódszó” fogalmak törlésre kerültek
II. A Hirdetményben szereplő további rendelkezések nem lépnek hatályba 2019. július 1. napján,
azok jelen hirdetménnyel visszavonásra kerülnek, tekintettel a 23/2019. (VI.5.) MNB rendeletben
írtakra, amely szerint az azonnali fizetéssel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések hatályba
lépésének időpontja 2019. július 1. napjáról 2020. március 2. napjára módosult.
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B)
A Bank ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a Fogyasztók és Egyéni vállalkozók részére
szóló Általános Lakossági Üzletszabályzata (a továbbiakban: LÜSZ) 2019. július 01. napjától
az alábbiak szerint módosul.
I. A LÜSZ „2. Meghatározások” pontja az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki.
CIB Babaváró Kölcsön: a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Korm.rendelet alapján és
annak feltételei mellett nyújtott állami kamattámogatású Kölcsön
Támogatási Rendelet: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, a
fiatalok, a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009.
(VI. 23.) Korm. rendelet, az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról
szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet, valamint a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12. )
Korm.rendelet
II. A LÜSZ „22. A HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
SZABÁLYOK” pontjának 22.1. és 22.3.4. alpontjai az alábbiak szerint módosulnak.
22.1. Alapfeltétel vizsgálat, Igénylőlap benyújtása
A Bank Fedezetlen hitelek esetében - kivéve CIB Babaváró Kölcsönt - a hitelképesség vizsgálat
részeként először alapfeltétel vizsgálatot folytat le, mely során megvizsgálja a hitel és kölcsön
igénylésének feltételeit. Az alapfeltétel vizsgálat során a Bank a Központi Hitelinformációs
Rendszerből átvett adatokat, az Üzletfél által megadott adatokat, az Üzletfél által megadott és
annak alátámasztásaként benyújtott dokumentumban szereplő, vagy a Banknál vezetett számlára
érkező jövedelmi adatokat, az Üzletfél által szóban megadott kölcsönadatokat, illetve a CIB
Bankcsoportnál fennálló kölcsöntartozás(ok) esetén a CIB Bankcsoport nyilvántartásában szereplő
adatokat veszi alapul. A pozitív alapfeltétel vizsgálat a feltétele a hitel igénylésének, így az
igénylőlap benyújtásának.
22.3.4.
A lakáscélú állami támogatásokkal, valamint a CIB Babaváró Kölcsönnel kapcsolatban
az Üzletfélnek az állami támogatást szabályozó jogszabályban meghatározott további
kötelezettségei vannak. Az Üzletfél kötelessége, hogy ezeknek a szabályoknak maradéktalanul
megfeleljen.
C)
A Bank ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a Bank fogyasztók és egyéni vállalkozók
részére szóló Ingatlanfedezettel nem biztosított Hitel -és Kölcsönszerződésekre vonatkozó
Különös Üzletszabályzata (a továbbiakban: KÜSZ) 2019. július 01. napjától az alábbiak szerint
módosul.
I. A KÜSZ „3. CIB Személyi Kölcsön, CIB Előrelépő Személyi Kölcsönszerződés, CIB
Adósságrendező Hitel, CIB Gyorskölcsön, Perfekt Személyi Kölcsön, Áruhitel és Áruhitel
Plusz Szerződés; és egyéb személyi kölcsön típusú szerződések Bank általi egyoldalú
módosításának és a díjak módosulására vonatkozó szabályok” címe az alábbiak szerint
módosul.
3. CIB Személyi Kölcsön, CIB Előrelépő Személyi Kölcsönszerződés, CIB Adósságrendező Hitel,
CIB Gyorskölcsön, Perfekt Személyi Kölcsön, Áruhitel és Áruhitel Plusz Szerződés; CIB Babaváró
CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004
Adószám: 10136915-4-44
CSASZ:17781028-5-44 KASZ: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 04410/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

5

Kölcsön és egyéb személyi kölcsön típusú szerződések bank általi egyoldalú módosításának és a
díjak módosulására vonatkozó szabályok
II. A KÜSZ az alábbi új ponttal szerint egészül ki.
13. CIB BABAVÁRÓ KÖLCSÖN
13.1. A hitel típusa
A CIB Babaváró Kölcsön egy ingatlanfedezettel nem biztosított, a babaváró támogatásról
szóló 44/2019. (III.12.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján és annak
feltételei mellett állami kamattámogatással nyújtott Kölcsön. A Kölcsön a Korm. rendelet,
valamint a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény értelmében állami
kezességvállalással biztosított Kölcsön
13.2. A Kölcsön iránti kérelem befogadásának napja
A Kölcsön iránti kérelem benyújtásának napja (a továbbiakban: befogadás napja) az a nap,
amikor az Üzletfél részről a kérelem, továbbá a Bank által, valamint a babaváró
támogatásról szóló Korm.rendeletben meghatározott, az igénylési feltételek fennállását
igazoló dokumentumok és nyilatkozatok a Bank részére hiánytalanul benyújtásra kerülnek.
13.3. A hitelbírálat határideje
13.3.1. A hitelbírálati határidő a befogadás napját követő 10 nap, amely határidőbe nem
számít be a 13.3.2 pont szerinti időtartam.
13.3.2. Amennyiben a kölcsön iránti kérelem elbírálásához szükséges, a Bank az
Üzletféltől - legfeljebb 10 napos határidő tűzésével- a benyújtott dokumentumok
kiegészítését kérheti.
13.4. A Kölcsön folyósítása
13.4.1. A Bank a CIB Babaváró Kölcsön összegét a Szerződés létrejöttét, illetve
amennyiben az egyedi szerződésben folyósítási feltétel szerepel abban az esetben
a folyósítási feltétel(ek) teljesítését követő öt Banki Napon belül a Szerződésben
meghatározott, az Adós forint devizanemben a Banknál vezetett bankszámlájára
történő jóváírással bocsátja az Üzletfél rendelkezésére. A CIB Babaváró Kölcsön
folyósításáról, a Törlesztőrészletek esedékességének napjáról és a kölcsön végső
lejáratának napjáról a Bank az Üzletfelet a Szerződés részét képező
Visszaigazoló/értesítő levél útján értesíti a kölcsön folyósítását követően.
13.5. Kamat
13.5.1. A Kölcsön futamidején belül a Bank 5 éves kamatperiódusra rögzíti a kamatlábat.
13.5.2. Az első kamatperiódus a kölcsön folyósításának napján kezdődik és a 60.
(hatvanadik) havi törlesztőrészlet esedékességének időpontjáig tart.
13.5.3. A kölcsönre irányadó ügyleti kamat mind a kamattámogatás időtartama alatt, mind
a kamattámogatás megszűnését kővető időszakra a Korm.rendelet előírásainak
megfelelően kerül meghatározásra.
13.5.4. A kamattámogatás időszakában az Üzletfél ügyleti kamatot nem fizet, azt
kamattámogatás formájában a Magyar Állam nevében a Magyar Államkincstár
folyósítja a Bank részére annak elszámolása alapján.
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13.5.5. Amennyiben az Üzletfél a Törlesztőrészletet az esedékesség időpontjáig nem,
vagy nem maradéktalanul fizeti meg, a Bank az esedékességkor meg nem fizetett
összegre a késedelem idejére Késedelmi Kamatot számít fel.
13.5.6. Az Üzletfél halála esetén – amennyiben az Üzletfélnek Adóstársa nem volt - a
Bank az Üzletfél elhunytának tényét igazoló okiratnak a Bankhoz történő
eljuttatása időpontjától a jogerős hagyatéki végzésnek vagy öröklési
bizonyítványnak a Bankba érkezését követő 30. munkanap végéig nem számít fel
sem ügyleti kamatot, sem késedelmi kamatot a CIB Babaváró Kölcsönre vonatkozó
szerződésből eredő tartozás után.
13.6. Egyes díjtípusok
13.6.1. A CIB Babaváró Kölcsönhöz a következő díjak kapcsolódnak:
a) kezességvállalási díj: az állami kezességvállalásra tekintettel, a Kölcsön fennálló
összege után a központi költségvetés javára – a Bank útján a havonta fizetendő
törlesztőrészlettel egyidejűleg- megfizetendő díj;
b) Szerződésmódosítási díj, mely az Általános Lakossági Üzletszabályzatban
meghatározottakat jelenti;
c) Igazolási díj, mely az Általános Lakossági Üzletszabályzatban meghatározottakat
jelent
d) Adminisztrációs díj, mely az Általános Lakossági Üzletszabályzatban
meghatározottakat jele
e) monitoring díj, mely a Bank behajtási tevékenységéért fizetendő díj, ha az Üzletfél
a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Behajtási tevékenységnek minősül
különösen, de nem kizárólagosan: telefonos megkeresés, felszólító levél küldése.
f) rendkívüli monitoring díj: a díj abban az esetben fizetendő meg, amikor az Üzletfél
hitel- vagy kölcsönszerződéssel összefüggő fizetési késedelme következtében a
Bank olyan behajtási tevékenységet végez, melynek során többszöri, az Üzletfél
által a Bank rendelkezésére bocsátott elérhetőségen (így különösen, de nem
kizárólagosan telefonon, levélben és/vagy elektronikus csatornán) történő
sikertelen kapcsolatfelvételt követően – az Üzletfél személyes megkeresésére
kerül sor.
13.7. Egyoldalú módosítás
13.7.1. A Bank a Kölcsön ügyleti kamatának egyoldalú módosítására nem jogosult. Az
ügyleti kamat a kamatperiódus fordulónapján Korm.rendelet vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően módosul, amely módosulás nem minősül egyoldalú
kamatmódosításnak.
13.7.2. A CIB Babaváró Kölcsönhöz kapcsolódó díjak, késedelmi kamat mértékét és
egyéb szerződési feltételeket jogosult a Bank egyoldalúan az Üzletfél számára
nem kedvezőtlenül a jelen KÜSZ-ben meghatározottak szerint egyoldalúan
módosítani.
13.7.3. A CIB Babaváró Kölcsönhöz kapcsolódó
szabályokat jelen KÜSZ tartalmazza.

díjak

módosulására

vonatkozó

13.8. A Kölcsön visszafizetése, az egyes díjak megfizetése
13.8.1. Az Üzletfél köteles a CIB Babaváró Kölcsön tőkéjét és a mindenkor hatályos
ügyleti kamatát a Bank által meghatározott havi egyenlő összegű, úgynevezett
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annuitásos törlesztőrészletekben a Banknak vissza-, illetve megfizetni a futamidő
alatt. A törlesztőrészlet az ügyleti kamatból és a tőketörlesztő részletből tevődik
össze.
13.8.2. A Bank az Üzletfelet az első kamatperiódusra meghatározott havi törlesztőrészlet
végleges összegéről, valamint a törlesztőrészlet esedékességének napjáról, a
Szerződés részét képező Visszaigazoló/értesítő levél útján írásban értesíti a
kölcsön folyósítását követő 15 napon belül. A következő kamatperiódusokra
vonatkozó törlesztőrészlet összegét a Bank az azt megelőző kamatperiódus utolsó
napját követően, de legkésőbb a soron következő törlesztőrészlet esedékességét
megelőzően közli.
13.8.3. A Bank a Kölcsön folyósítását követő 15 napon belül, majd az ezt követő évtől az
Egyedi Szerződés megszűnésének évéig minden év január 31-éig megállapítja és
írásban közli az Üzletféllel a kezességvállalási díjjal növelt havi törlesztőrészlet
összegét.
13.8.4. A Kölcsön visszafizetése és az egyes díjak megfizetése a Szerződésben
meghatározott, az Adós forint devizanemben a Banknál vezetett bankszámlájára
történik. A Kölcsön visszafizetéséhez és az egyes díjak megfizetéséhez szükséges
fedezetről az Üzletfél köteles az esedékesség napján 14. óráig gondoskodni.
13.9. A törlesztés szüneteltetése
13.9.1. A Korm.rendeletben meghatározott feltételeket teljesítő Üzletfél a Kölcsön
törlesztésének szünetelésére jogosult. A törlesztés szüneteltetése iránt az
Üzletfélnek kérelmet kell benyújtani a Bankhoz.
13.9.2. A szünetelés időtartama 3 év. A szünetelés kezdete a kölcsönszerződés
megkötésekor benyújtott kérelem esetén a kölcsönszerződést követő nap, minden
más esetben a kérelem Bank általi kézhezvételét követő nap.
13.9.3. A törlesztés szünetelésének ideje alatt az Üzletfél törlesztőrészletet, valamint
kezességvállalási díjat nem fizet.
13.9.4. A törlesztés szünetelése időszakának lejáratát követően a törlesztési kötelezettség
tovább folytatódik.
13.10. Az Üzletfél kérésére a Bank a Tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot
(kimutatást) díj, költség és egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen bocsát az Üzletfél
rendelkezésére.
13.11. Felmondás
A LÜSZ 9. szakasza (Felmondás, Azonnali Hatályú Felmondási Események,
egyes, megszűnéssel kapcsolatos rendelkezések) szerinti Azonnali Hatályú
Felmondási Eseményeket (így különösen – de nem kizárólagosan - az esemény
jellegétől és a bekövetkezés körülményeitől függően a LÜSZ 9.2.2.(d)-(f) szerinti
Azonnali Hatályú Felmondási Eseményeket) valósítja meg különösen az is, ha:
(i) a Korm.rendeletben meghatározott, a Szerződése biztosított kamattámogatás
megszűnik és az Üzletfél hitelképessége a Bank megítélése szerint nem
elegendő a Kölcsön Adóst/Adóstársat terhelő megnövekedett kamatteherrel
történő visszafizetésére;
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(ii)

az állami adóhatóság, vagy a Támogatási Rendeletben meghatározott
illetékes szerv a kamattámogatás jogosulatlan igénybevételét jogerős
határozatában megállapította

CIB Bank Zrt.

Közzététel (kifüggesztés) napja: 2019. június 28.
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