Alkalmazandó: 2016.március 21-től
Referenciaszám: <FWF azonosító >

<példány megnevezés>

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
CIB ELŐRELÉPŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖNRŐL
Jelen kölcsönszerződés (a továbbiakban: Szerződés) a CIB Bank Zrt. (székhely/levelezési címe: 1027 Budapest, Medve u. 414.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: cg. 01-10-041004; adószám: 10136915-4-44; a
Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság kereskedője; Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank
(székhelye:1054 Budapest, Szabadság tér 8-9..); tevékenységi engedélyek száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002) mint
hitelező (a továbbiakban: Bank) és az
Adós neve:
<ügyfél megszólítás> <ügyfél vezetéknév> <ügyfél keresztnév>
Születési hely, idő:
<ügyfél születési hely>, <ügyfél születési dátum>
Levelezési címe:
<értesítési irányítószám> ,<értesítési helység>, <értesítési utca, házszám>
- továbbiakban: AdósKölcsön folyósításának helyéül szolgáló Adós Bankszámlaszáma - továbbiakban Bankszámla-:
[Alt - Ha van adóstárs]

Adóstárs neve:
Születési hely, idő:
Levelezési címe:

<adóstárs megszólítás> <adóstárs vezetéknév> <adóstárs keresztnév>
<adóstárs születési hely>, <adóstárs születési dátum>
<adóstárs értesítési irányítószám> ,<adóstárs értesítési helység>, <adóstárs értesítési utca,
házszám>

- továbbiakban Adóstársközött jön létre az alábbi tartalommal.
Fogalom meghatározások
Jelen Szerződés alkalmazásában az alábbiakban meghatározott fogalmak a következő jelentéssel bírnak:
LÜSZ: a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat
KÜSZ: a fogyasztók részére szóló Ingatlanfedezettel nem biztosított hitel- és kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös
Üzletszabályzat
Kondíciós Lista I.: <Kiválasztott TERMÉK kondíciós lista> című KONDÍCIÓS LISTA

A kölcsön célja:
A kölcsön összege
A kölcsön folyósításának pénzneme:

I. Személyi kölcsönszerződés különös feltételei
Szabadfelhasználás (magáncélú)
<igényelt / jóváhagyott hitel összege forintban> <hitel/folyósítás
devizanem>
<folyósítás devizaneme>
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Kamat

<példány megnevezés>
[Alt Ha AKTÍV250, AKTÍV100, PREM250, MAGNIFICA kedvezmény nincs]

Az ügyleti kamat mértéke évi <kamatláb> %.
Az ügyleti kamat mértéke a kölcsön teljes futamidejére fix, mely azt jelenti, hogy a
futamidő alatt nem változik.
[Alt AKTIV100 kedvezmény esetén]

Az ügyleti kamat mértéke évi <kamatláb> %.
Az ügyleti kamat mértéke a kölcsön teljes futamidejére fix.
Az előbbiekben meghatározott ügyleti kamat egy kedvezményes ügyleti kamat,
mivel a Bank az ügyleti kamatból a havi jóváírási kötelezettség teljesítésére
tekintettel,
a
Kondíciós
Lista
I-ben
meghatározott,
AKTIV100
kamatkedvezménynek megfelelő mértékű kedvezményt nyújtja.
A kamatkedvezményre való jogosultság megszűnésétől az ügyleti kamat
mértékére a Kondíciós Lista I–ben meghatározott sztenderd Éves Ügyleti Kamat
mértéke az irányadó.
[Alt AKTIV250 kedvezmény estén ]

Az ügyleti kamat mértéke évi <kamatláb> %.
Az ügyleti kamat mértéke a kölcsön teljes futamidejére fix.
Az előbbiekben meghatározott ügyleti kamat egy kedvezményes ügyleti kamat,
mivel a Bank az ügyleti kamatból az igazolt havi jövedelem mértékére és a havi
jóváírási kötelezettség teljesítésére tekintettel, a Kondíciós Lista I-ben
meghatározott,
AKTIV250
kamatkedvezménynek
megfelelő
mértékű
kedvezményt nyújtja.
A kamatkedvezményre való jogosultság megszűnésétől az ügyleti kamat
mértékére a Kondíciós Lista I–ben meghatározott sztenderd Éves Ügyleti
Kamatnak a PRÉMIUM250 kamatkedvezménnyel csökkentett mértéke az
irányadó a futamidő végig.
[Alt PREM250 kedvezmény esetén]

Az ügyleti kamat mértéke évi <kamatláb> %.
Az ügyleti kamat mértéke a kölcsön teljes futamidejére fix.
Az előbbiekben meghatározott ügyleti kamat egy kedvezményes ügyleti kamat,
mivel a Bank az ügyleti kamatból az igazolt havi jövedelem mértékére tekintettel a
Kondíciós Lista I-ben meghatározott, PRÉMIUM250 kamatkedvezménynek
megfelelő mértékű kedvezményt nyújtja a kölcsön fennmaradó futamidejére.
[Alt MAGNIFICA kedvezmény esetén]

Az ügyleti kamat mértéke évi <kamatláb> %.
Az ügyleti kamat mértéke a kölcsön teljes futamidejére fix.
Az előbbiekben meghatározott ügyleti kamat egy kedvezményes ügyleti kamat,
mivel a Bank az ügyleti kamatból a Magnifica üzletfél státuszra tekintettel, a
Kondíciós Lista I-ben meghatározott, MAGNIFICA kamatkedvezménynek
megfelelő mértékű kedvezményt nyújtja a kölcsön futamidejére.
[Alt – „CIB Pro Kedvezmény Személyi kölcsön” kedvezmény esetén]

Az előbbiekben meghatározott ügyleti kamat egy kedvezményes ügyleti kamat,
mivel a Bank az ügyleti kamatból a CIB Pro Kedvezménycsomagra tekintettel, a
Kondíciós Lista II-ben meghatározott mértékű kedvezményt nyújtja a kölcsön
futamidejére.
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Teljes Hiteldíj Mutató mérteke a
Szerződés létrejöttekor

<THM>%

A THM kiszámításakor figyelembe
vett valamennyi feltétel

Futamidő
Ügyleti kamat

[Alt –Ha „CIB Pro Kedvezmény Személyi kölcsön” kedvezménykód nincs bejelölve]
[Alt Ha az AKTIV250, AKTIV100, PREM250, MAGNIFICA kedvezménykód nincs bejelölve]

[Alt PREM250 kedvezmény esetén]

Futamidő
Ügyleti kamat, mely során a Bank a kedvezményes ügyleti kamatot vette
figyelembe, tekintettel arra, hogy a Bank a PRÉMIUM250 kamatkedvezményt a
teljes futamidőre nyújtja.
[Alt MAGNIFICA kedvezmény esetén]

Futamidő
Ügyleti kamat, mely során a Bank a kedvezményes ügyleti kamatot vette
figyelembe, tekintettel arra, hogy a Bank a MAGNIFICA kamatkedvezményt a
teljes futamidőre nyújtja.
[Alt –„CIB Pro Kedvezmény Személyi kölcsön” kedvezmény esetén]

Futamidő
Ügyleti kamat, mely során a Bank a kedvezményes ügyleti kamatot vette
figyelembe, tekintettel arra, hogy a Bank a kamatkedvezményt a teljes futamidőre
nyújtja.
[Alt AKTIV100 kedvezmény esetén]

Futamidő
Ügyleti kamat, mely során a Bank a kedvezményes ügyleti kamatot vette
figyelembe, tekintettel arra, hogy a Bank a havi jóváírási kötelezettség teljesítése
esetén az ügyleti kamatból az AKTIV100 kamatkedvezményt a teljes futamidőre
nyújtja.
[Alt z AKTIV250 kedvezmény esetén]

Futamidő
Ügyleti kamat, mely során a Bank a kedvezményes ügyleti kamatot vette
figyelembe, tekintettel arra, hogy a Bank a havi jóváírási kötelezettség teljesítése
esetén az ügyleti kamatból az AKTIV250 kamatkedvezményt a teljes futamidőre
nyújtja.
A kölcsön futamideje
A fizetendő teljes összeg
A kölcsön összege+a futamidő alatt
fizetett ügyleti kamatok

<futamidő> hónap
<teljes visszafizetendő összeg> <törlesztés devizaneme>
[Alt AKTIV100 kedvezmény esetén]

A fizetendő teljes összeg az AKTIV100 kamatkedvezménnyel csökkentett ügyleti
kamattal került kiszámításra.
[Alt AKTIV250 kedvezmény esetén]

A fizetendő teljes összeg az AKTIV250 kamatkedvezménnyel csökkentett ügyleti
kamattal került kiszámításra.
[Alt MAGNIFICA kedvezmény esetén]

A fizetendő teljes összeg a MAGNIFICA kamatkedvezménnyel csökkentett
ügyleti kamattal került kiszámításra.
[Alt PREM250 kedvezmény esetén]

A fizetendő teljes összeg a PRÉMIUM250 kamatkedvezménnyel csökkentett
ügyleti kamattal került kiszámításra.
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Az Törlesztőrészlet összege havonta

<havonta fizetendő összeg forint> <törlesztés devizaneme>
[Alt AKTIV100 kedvezmény esetén]

A törlesztőrészlet összege az AKTIV100 kamatkedvezménnyel csökkentett
ügyleti kamattal került kiszámításra.
[Alt AKTIV250 kedvezmény esetén]

A törlesztőrészlet összege az AKTIV250 kamatkedvezménnyel csökkentett
ügyleti kamattal került kiszámításra.
[Alt MAGNIFICA kedvezmény esetén]

A törlesztőrészlet összege az MAGNIFICA kamatkedvezménnyel csökkentett
ügyleti kamattal került kiszámításra.
[Alt PREM250 kedvezmény esetén]

A törlesztőrészlet összege a PRÉMIUM250 kamatkedvezménnyel csökkentett
ügyleti kamattal került kiszámításra.
A kölcsön törlesztésének pénzneme:
A Törlesztőrészletek száma

<törlesztés devizaneme>
<futamidő> db

Kölcsönhöz kapcsolódó díjak

mindenkor hatályos Kondíciós Lista I. -ben meghatározott díjak
II.

Személyi kölcsönszerződés általános feltételei

1. A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön egy olyan típusú hitel, mely ingatlanfedezettel nem biztosított, az Adós személyes
céljainak finanszírozására nyújtott kölcsön. Jelen Szerződés alapján a Bank az Adós részére kölcsönt nyújt és Adós
(és/vagy Adóstárs) köteles a kölcsönt a Bank részére jelen Szerződés szerint visszafizetni. Jelen Szerződés Adós (és
Adóstárs) és a Bank részéről történő aláírással, a Bank aláírásának napján jön létre.
2. A Bank a kölcsönt az Adós személyes adatait követően, a kölcsön folyósításának helyéül szolgáló bankszámlánál
meghatározott Bankszámlájára folyósítja a Szerződés létrejöttét követő 5 Banki Napon belül.
A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön folyósításáról, a CIB Előrelépő Személyi Kölcsön számáról és a CIB Előrelépő Személyi
Kölcsön főbb kondícióról, a Törlesztőrészletek esedékességének napjáról a Bank az Üzletfelet a Szerződés részét képező
Visszaigazoló/értesítő levél útján értesíti a Szerződés létrejöttét követően.
Az Adós (és/vagy Adóstárs) a Kölcsön összege után köteles ügyleti kamatot fizetni. A Kölcsön tőkéjét és a Kamatát Adós
(és/vagy Adóstárs) havonta köteles(ek) havi egyenlő összegű, úgynevezett annuitásos törlesztőrészletben a Banknak
vissza-, illetve megfizetni a futamidő alatt, a visszaigazoló/értesítő levélben meghatározott banki Technikai Hitelszámlára.
A törlesztőrészlet az ügyleti kamatból és a tőketörlesztő részletből tevődik össze. Az első Törlesztőrészlet a jelen
Szerződés mellékletét képező az Adós részére jelen Szerződés létrejöttét követően a Bank által küldött
visszaigazoló/értesítő levélben meghatározott időpontban, minden további Törlesztőrészlet az első Törlesztőrészlet
napjának megfelelő naptári napon esedékes. A kölcsön lejárata a futamidő utolsó hónapjának az első Törlesztőrészlet
napjával megegyező nap, a kölcsön lejáratának pontos dátumát (év, hónap, nap) a jelen Szerződés mellékletét képező
visszaigazoló/értesítő levél tartalmazza.
A Kölcsön visszafizetéséhez szükséges fedezetnek az esedékesség napján 14. óráig a Banki Technikai Hitelszámlán
történő jóváírásáról az Adós köteles gondoskodni. A Banki Technikai Hitelszámlán a szükséges fedezet jóváírása átutalás
vagy pénztári befizetés útján történhet.
[Alt „CIB Pro Kedvezmény Személyi kölcsön” kedvezmény esetén]

3.1. A CIB Pro Kedvezménycsomagra tekintettel nyújtott kedvezmény alkalmazásáról szóló rendelkezések
A Felek rögzítik, hogy a Bank és az Adós munkáltatója (továbbiakban: Partner) között együttműködési megállapodás jött
létre a CIB Pro Kedvezménycsomagra vonatkozóan, mely alapján a Bank az Adós részére a Kondíciós Lista II-ben
foglaltak szerint az egyes termékeket a sztenderd kondíciókhoz képest kedvezményesen nyújtja, illetve egyéb
kedvezményeket nyújt.
A CIB Pro Kedvezménycsomag keretében a jelen Szerződést érintő ügyleti kamatkedvezményre az Adós akkor is jogosult,
ha a Partner és a Bank közötti együttműködési megállapodás megszűnik vagy az Adós a Partnernél munkaviszonyban
már nem áll, tekintettel arra, hogy a kedvezmény nyújtásának feltétele, hogy az Adós a jelen kölcsön igénylésének
időpontjában olyan cég munkavállalója legyen, mely CIB Pro együttműködést kötött a Bankkal.
A Felek rögzítik, hogy az ügyleti kamatra vonatkozó kedvezmény tekintetében a Bankot egyoldalú módosítás joga nem illeti
meg.
[Alt AKTIV100 kedvezmény esetén és van az Adósnak számlája]
3.1. Az AKTIV100 kamatkedvezmény alkalmazásáról szóló rendelkezések
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Adós jelen kölcsönszerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön folyósítását követő három naptári
hónapon belül a Kondíciós Lista I-ben meghatározott az AKTIV100 kamatkedvezményre való jogosultsághoz szükséges
összegű jóváírást teljesíti. Adós tudomással bír arról, hogy a havi jóváírási kötelezettséget akkor teljesíti, ha naptári
havonta legalább a Kondíciós Lista I-ben meghatározott összegű jóváírást teljesít a Bankszámlára, melynek száma <Adós
CIB-es bankszámla száma – GIRO formátumban>. Adós tudomással bír arról, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség
több jóváírás útján is teljesíthető, azonban nem teljesíthető a számlára történő készpénzes befizetés útján, valamint az
Adós saját bankszámlái közötti átvezetés útján. A Bank az Adós kötelezettségvállalása esetén a Kondíciós Lista I-ben
meghatározott kedvezményt biztosítja.
A jóváírás kötelezettség teljesítésének első ellenőrzésére a folyósítást követő harmadik naptári hónapi utolsó napján kerül
sor. A Bank azt vizsgálja, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség teljesítése a folyósítást követő első három naptári hónapra
vonatkozó vizsgált időszakban legalább 1 (egy) alkalommal, az azt követő három naptári hónapokra vonatkozó vizsgált
időszakokban legalább 2 (kettő) alkalommal teljesült-e. A további ellenőrzésekre mindig az előző vizsgálatot követő
harmadik naptári hónap utolsó napján kerül sor. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jóváírási
kötelezettség nem teljesül, az Adós a kamatkedvezményre a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési
esedékességtől kezdve a futamidő végéig nem jogosult, és a kamatkedvezmény nélkül számított törlesztőrészlet
megfizetésére köteles a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő második törlesztési esedékességtől, melyről a Bank az
Adóst írásban értesíti, mely értesítő levél jelen Szerződés mellékletét képezi.
A Felek rögzítik, hogy az ügyleti kamatra vonatkozó kedvezmény tekintetében a Bankot egyoldalú módosítás joga nem illeti
meg. Az Adós kijelenti, hogy megértette és tudomásul vette, hogy a kamatkedvezmény elvesztése esetén az ügyleti kamat
változása nem minősül a Bank általi egyoldalú, azon belül sem „kedvezőtlen”, sem „nem kedvezőtlen”
szerződésmódosításnak, tekintettel arra, hogy a módosulást okozó változásra a Banknak nincs ráhatása, az ügyleti kamat
módosulása, amennyiben az Adós nem teljesíti a kedvezményre való jogosultság feltételeit, automatikusan történik.
[Alt AKTIV250 kedvezmény esetén és van az Adósnak számlája]
3.1. Az AKTIV250 kedvezmény alkalmazásáról szóló rendelkezések

Adós jelen kölcsönszerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön folyósítását követő három naptári
hónapon belül a Kondíciós Lista I-ben meghatározott az AKTIV250 kamatkedvezményre való jogosultsághoz szükséges
összegű jóváírást teljesíti. Adós tudomással bír arról, hogy a havi jóváírási kötelezettséget akkor teljesíti, ha naptári
havonta legalább a Kondíciós Lista I-ben meghatározott összegű jóváírást teljesít a Bankszámlára, melynek száma <Adós
CIB-es bankszámla száma – GIRO formátumban>. Adós tudomással bír arról, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség
több jóváírás útján is teljesíthető, azonban nem teljesíthető a számlára történő készpénzes befizetés útján, valamint az
Adós saját bankszámlái közötti átvezetés útján. A Bank az Adós kötelezettségvállalása esetén a Kondíciós Lista I-ben
meghatározott kedvezményt biztosítja.
A jóváírás kötelezettség teljesítésének első ellenőrzésére a folyósítást követő harmadik naptári hónapi utolsó napján kerül
sor. A Bank azt vizsgálja, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség teljesítése a folyósítást követő első három naptári hónapra
vonatkozó vizsgált időszakban legalább 1 (egy) alkalommal, az azt követő három naptári hónapokra vonatkozó vizsgált
időszakokban legalább 2 (kettő) alkalommal teljesült-e. A további ellenőrzésekre mindig az előző vizsgálatot követő
harmadik naptári hónap utolsó napján kerül sor. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a havi jóváírási
kötelezettség nem teljesül, az Adós az AKTIV250 kamatkedvezményre a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első
törlesztési esedékességtől kezdve a futamidő végéig nem jogosult, azonban automatikusan jogosult a Kondíciós Lista Iben meghatározott PRÉMIUM250 kamatkedvezményre. Az Adós az AKTIV250 kamatkedvezmény nélkül, de a
PRÉMIUM250 kamatkedvezménnyel számított törlesztőrészlet megfizetésére köteles a rendszeres felülvizsgálat időpontját
követő második törlesztési esedékességtől, melyről a Bank az Adóst írásban értesíti, mely értesítő levél jelen Szerződés
mellékletét képezi.
A Felek rögzítik, hogy az ügyleti kamatra vonatkozó kedvezmény tekintetében a Bankot egyoldalú módosítás joga nem illeti
meg. Az Adós kijelenti, hogy megértette és tudomásul vette, hogy a kamatkedvezmény elvesztése esetén az ügyleti kamat
változása nem minősül a Bank általi egyoldalú, azon belül sem „kedvezőtlen”, sem „nem kedvezőtlen”
szerződésmódosításnak, tekintettel arra, hogy a módosulást okozó változásra a Banknak nincs ráhatása, az ügyleti kamat
módosulása, amennyiben az Adós nem teljesíti a kedvezményre való jogosultság feltételeit, automatikusan történik
[Alt AKTIV100 kedvezmény estén és nincs az Adósnak CIB-nél számlája]
3.1. Az AKTIV100 kedvezmény alkalmazásáról szóló rendelkezések

Adós jelen kölcsönszerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, a Kondíciós Lista I-ben meghatározott az
AKTIV100 kamatkedvezményre való jogosultsághoz szükséges összegű jóváírást teljesíti.
A jóváírás kötelezettség teljesítésének első ellenőrzésére a folyósítást követő harmadik naptári hónap utolsó napján
kerül sor. A Bank azt vizsgálja, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség teljesítése a folyósítást követő első három naptári
hónapra vonatkozó vizsgált időszakban legalább 1 (egy) alkalommal, az azt követő három naptári hónapokra
vonatkozó vizsgált időszakokban legalább 2 (kettő) alkalommal teljesült-e. A további ellenőrzésekre mindig az előző
vizsgálatot követő harmadik naptári hónap5/7utolsó napján kerül sor. Szerződő Felek megállapodnak, hogy
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amennyiben a jóváírási kötelezettség nem teljesül, az Adós a kamatkedvezményre a rendszeres felülvizsgálat
időpontját követő első törlesztési esedékességtől kezdve a futamidő végéig nem jogosult, és a kamatkedvezmény
nélkül számított törlesztőrészlet megfizetésére köteles a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő második törlesztési
esedékességtől, melyről a Bank az Adóst írásban értesíti, mely értesítő levél jelen Szerződés mellékletét képezi.
A Felek rögzítik, hogy az ügyleti kamatra vonatkozó kedvezmény tekintetében a Bankot egyoldalú módosítás joga nem
illeti meg. Az Adós kijelenti, hogy megértette és tudomásul vette, hogy a kamatkedvezmény elvesztése esetén az
ügyleti kamat változása nem minősül a Bank általi egyoldalú, azon belül sem „kedvezőtlen”, sem „nem kedvezőtlen”
szerződésmódosításnak, tekintettel arra, hogy a módosulást okozó változásra a Banknak nincs ráhatása, az ügyleti
kamat módosulása, amennyiben az Adós nem teljesíti a kedvezményre való jogosultság feltételeit, automatikusan
történik.
[Alt AKTIV250 kedvezmény estén és nincs az Adósnak CIB-nél számlája]
3.1. Az AKTIV250 kedvezmény alkalmazásáról szóló rendelkezések

Adós jelen kölcsönszerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, a Kondíciós Lista I-ben meghatározott az
AKTIV250 kamatkedvezményre való jogosultsághoz szükséges összegű jóváírást teljesíti.
A jóváírás kötelezettség teljesítésének első ellenőrzésére a folyósítást követő harmadik naptári hónapi utolsó napján
kerül sor. A Bank azt vizsgálja, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség teljesítése a folyósítást követő első három naptári
hónapra vonatkozó vizsgált időszakban legalább 1 (egy) alkalommal, az azt követő három naptári hónapokra
vonatkozó vizsgált időszakokban legalább 2 (kettő) alkalommal teljesült-e. A további ellenőrzésekre mindig az előző
vizsgálatot követő harmadik naptári hónap utolsó napján kerül sor. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben
a havi jóváírási kötelezettség nem teljesül, az Adós az AKTIV250 kamatkedvezményre a rendszeres felülvizsgálat
időpontját követő első törlesztési esedékességtől kezdve a futamidő végéig nem jogosult, azonban automatikusan
jogosult a Kondíciós Lista I-ben meghatározott PRÉMIUM250 kamatkedvezményre. Az AKTIV250 kamatkedvezmény
nélkül, de a PRÉMIUM250 kamatkedvezménnyel számított törlesztőrészlet megfizetésére köteles a rendszeres
felülvizsgálat időpontját követő második törlesztési esedékességtől, melyről a Bank az Adóst írásban értesíti, mely
értesítő levél jelen Szerződés mellékletét képezi.
A Felek rögzítik, hogy az ügyleti kamatra vonatkozó kedvezmény tekintetében a Bankot egyoldalú módosítás joga nem
illeti meg. Az Adós kijelenti, hogy megértette és tudomásul vette, hogy a kamatkedvezmény elvesztése esetén az
ügyleti kamat változása nem minősül a Bank általi egyoldalú, azon belül sem „kedvezőtlen”, sem „nem kedvezőtlen”
szerződésmódosításnak, tekintettel arra, hogy a módosulást okozó változásra a Banknak nincs ráhatása, az ügyleti
kamat módosulása, amennyiben az Adós nem teljesíti a kedvezményre való jogosultság feltételeit, automatikusan
történik.
4. Az Adós (és/vagy Adóstárs) a Törlesztőrészlet késedelmes megfizetése esetén köteles a késedelem idejére az
esdékességkor meg nem fizetett összegre a Kondíciós Lista I.-ben meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni.
A késedelmi kamat a kölcsön teljes futamidejére fix, mely azt jelenti, hogy a futamidő alatt nem változik. Az Adós (és/vagy
Adóstárs) elismeri, hogy a Bank a Törlesztőrészleten, Késedelmi kamaton felüli, a Kondíciós Lista I.-ben meghatározott
díjakról a Szerződés megkötését megelőzően tájékoztatta az „Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését
megelőzően” című dokumentumban, mely tájékoztatást követően az Adós (és/vagy Adóstárs) jelen Szerződés aláírásával
elfogadja, hogy a Kondíciós Lista I.-ben meghatározott díjakat azok felmerülése esetén köteles megfizetni.
5. Az Adós és a Bank úgy állapodnak meg, hogy az Adósnak a kölcsön folyósításához és a Törlesztőrészletek
megfizetéséhez bankszámlát nem kell nyitnia illetve fenntartania a Banknál.
Amennyiben az Adós és/vagy az Adóstárs rendelkezik vagy a jövőben rendelkezni fog lakossági bankszámlával, úgy a
jelen Szerződésre tekintettel az Adós és/vagy Adóstárs lakossági bankszámlája tekintetében a Banknál vezetett lakossági
bankszámlája terhére, a banki Technikai Hitelszámla javára történő bankon belüli átutalás esetén, az Üzletfél CIB Banknál
vezetett saját számlái közötti átvezetésre vonatkozó díj kerül alkalmazásra.
[Alt –Ha folyósítás helye CIB-es számla ]

A kölcsön folyósítása a Banknál vezetett bankszámlára történik, mely bankszámla vezetéséhez kapcsolódó díjak és
költségek azonban nem kerültek figyelembe vételre a THM számításánál, tekintettel arra, hogy Adósnak a kölcsön
folyósításához és a Törlesztőrészletek megfizetéséhez a Banknál bankszámlát nem kell nyitnia illetve fenntartania és arra,
hogy a bankszámla vezetéséhez kapcsolódó díjakat és költségeket a Szerződés mellékletét képező, a Folyósítási
Bankszámlára vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza.
[Alt AKTIV100 kedvezmény esetén és van az Adósnak számlája]
[Alt Ha az AKTIV250 kedvezmény esetén és van az Adósnak számlája]

A kedvezményre való jogosultsághoz szükséges összegű jóváírás teljesítése a Banknál vezetett Bankszámlán történik,
mely Bankszámla vezetéséhez kapcsolódó díjak és költségek azonban nem kerültek figyelembe vételre a THM
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számításánál, tekintettel arra, hogy Adósnak a kölcsön folyósításához és a Törlesztőrészletek megfizetéséhez a Banknál
bankszámlát nem kell nyitnia illetve fenntartania és arra, hogy a Bankszámla vezetéséhez kapcsolódó díjakat és
költségeket a Szerződés mellékletét képező Bankszámla Kondíciós Lista tartalmazza.
[Alt AKTIV100 kedvezmény esetén és nincs az Adósnak számlája]
[Alt AKTIV250 kedvezmény esetén és nincs az Adósnak számlája]

A kedvezményre való jogosultsághoz szükséges összegű jóváírás teljesítése a Banknál vezetett bankszámlán történik,
mely bankszámla vezetéséhez kapcsolódó díjak és költségek azonban nem kerültek figyelembe vételre a THM
számításánál, tekintettel arra, hogy Adósnak a kölcsön folyósításához és a Törlesztőrészletek megfizetéséhez a Banknál
bankszámlát nem kell nyitnia illetve fenntartania és arra, hogy a Szerződés tartalmazza azt, hogy a CIB Classic
Magánszámla számlavezetési díja havonta 460 Ft.
A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés a közöttük lévő megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza.
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Szerződés mellékletébe foglalt, a mindenkori hatályos LÜSZ, KÜSZ,
Kondíciós Lista I. és a Visszaigazoló/értesítő levél rendelkezései az irányadók.
A Szerződés Bank általi, egyoldalú, az Adós számára nem kedvezőtlen módosításának szabályait és okait a KÜSZ
tartalmazza.
Az Adós kijelenti, hogy a Szerződés aláírásakor megismerte azokat az okokat, amelyek bekövetkezése esetén a Bank jogosult
egyoldalúan az Adós számára nem kedvezőtlenül Kamaton, Késedelmi Kamaton kívüli a díjakat és egyéb szerződési
feltételeket módosítani.
A Felek rögzítik, hogy a Kamat, Késedelmi kamat tekintetében a Bankot egyoldalú módosítás joga nem illeti meg. A Felek
rögzítik, hogy a díjak módosulására vonatkozó szabályokat a KÜSZ tartalmazza.
Az Adós (és/vagy Adóstárs) elismeri a jelen Szerződés aláírásával, hogy a jelen Szerződés megkötése előtt a Bank lehetővé
tette, hogy a LÜSZ, KÜSZ, Kondíciós Lista I. tartalmát megismerje. Az Adós (és Adóstárs) jelen Szerződés aláírásával
igazolja, hogy a LÜSZ-t, KÜSZ-t, a Kondíciós Lista I.-et átvette, elolvasta és megértette és kijelenti, hogy elfogadja ezek
tartalmát.
Melléklet:
1. számú melléklet a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat
2.
számú melléklet a fogyasztók részére szóló ingatlanfedezettel nem biztosított a fogyasztók részére szóló
Ingatlanfedezettel nem biztosított hitel- és kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat
3.
számú melléklet Kondíciós Lista I.
4.
számú melléklet Visszaigazoló/értesítő levél
Kelt:
Adós, Tanúk, Bank aláírása
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