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Tudnivalók a CIB Lakossági Folyószámlahitelről

A CIB Folyószámlahitel egy folyamatosan rendelkezésre álló keretösszeg lakossági folyószámláján, ami mindig kéznél
van.
Kényelmes megoldás – folyamatosan rendelkezésére áll a folyószámlája mögött, könnyen és gyorsan igénybe vehető
hitelkeret. Havi rendszeres átutalási megbízásai – a fennálló hitelkeret összegéig – akkor is teljesülnek, ha nincs pozitív
egyenleg a számláján.
Gazdaságos – kamatot csak a felhasznált összeg után kell fizetnie. A kamatszámítás alapja a felhasznált hitelkeret
nagysága, tehát a felhasznált hitelkeret összege után fizeti meg a kamatot, mely napi kamatszámítás alapján havonta
kerül terhelésre. Rendelkezésre-tartási jutalékot nem számolunk fel.
Egyszerű és rugalmas – nincs előre meghatározott törlesztőrészlet, a felhasznált összeg visszafizetése automatikusan
történik a folyószámlára érkező jóváírásokból, s a visszafizetett összeg ezt követően újra felhasználható. A rendelkezésre
tartási idő 1 év, amit a Bank – pozitív elbírálás esetén - automatikusan meghosszabbít újabb 1 évre, amennyiben Ön
másképp nem rendelkezik.

Igénylési feltételek

Igénylési feltétel:
•

Pozitív alapfeltétel vizsgálat

•

A jelenlegi munkahelyen minimum 3 hónap munkaviszony igazolása. Cégtulajdonos esetén 12 hónapos
folyamatos, azonos tevékenységi körben végzett tevékenységet szükséges igazolni.

•

Minimum havi nettó jövedelem összege: Minimálbér: 2017-ben megszerzett jövedelem esetén 84.788 Ft, 2018ban megszerzett jövedelem esetén 91.770 Ft: (adóstárssal történő igénylés esetén személyenként a
minimálbérnek megfelelő összeg).

•

Szükséges egy magán- és egy munkahelyi telefonos elérhetőség1 megadása,

•

65 év feletti igénylő esetén az igény befogadásának a feltétele minimum 3 havi jövedelem jóváírás CIB

1Nyugdíjas

igénylő esetén elegendő egy magán telefonos elérhetőség megadása.
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Folyószámlára történő érkezése.
Igényelhető hitelkeret
A folyószámlahitel-keret összege 100 ezer - 800 ezer forint és ezen belül a maximálisan igényelhető keret a folyószámlára
érkező havi rendszeres nettó jövedelem alapján kerül meghatározásra.
Az igényelhető minimum hitelösszeg az alábbi ügyfelek esetén a fentiektől eltérően alakul.
•

Prémium Extra számlával rendelkező ügyfelek esetén: minimum 385 ezer forint

•

CIB Online számlacsomaggal rendelkező ügyfelek esetén: minimum 130 ezer forint

•

CIB ECO Bankszámlával rendelkező ügyfelek esetén: minimum 150 ezer forint

•

CIB ECO Plusz Bankszámlával rendelkező ügyfelek esetén: minimum 300 ezer forint

•

CIB Kártyázó Minimum Számlacsomaggal rendelkező ügyfelek esetén: minimum 135 ezer forint

•

CIB Kártyázó Médium Számlacsomaggal rendelkező ügyfelek esetén: minimum 225 ezer forint

•

CIB Kártyázó Maximum Számlacsomaggal rendelkező ügyfelek esetén: minimum 385 ezer forint

Alapfeltételek
•

Állandó magyarországi lakcímmel rendelkező devizabelföldi magánszemély,

•

Életkora az igényléskor minimum 20 év,

•

Magánszemély nyilatkozata, hogy hozzájárul az adatai Központi Hitelinformációs Rendszerből történő, más
referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez

•

Magánszemélyről a Központi Hitelinformációs Rendszerben nincs negatív és/vagy adósságrendezési eljárással
kapcsolatos információ

•

A Bank az ügyfelet hitelképesnek tartja, mely döntés során a Bank figyelembe veszi a Központi Hitelinformációs
Rendszerből kapott adatokat, a magánszemély által megadott jövedelmi adatokat és a CIB Csoport
nyilvántartásaiban szereplő adatokat.

A bankszámlanyitással egyidejű folyószámla-hitelkeretre vonatkozó hitelképesség vizsgálat
A Bankszámlával még nem rendelkező ügyfeleknek lehetősége van, hogy a bankszámlanyitással egyidejűleg kérje a
folyószámla-hitelkeretre vonatkozó hitelképesség vizsgálatot.
A hitelképesség vizsgálatra vonatkozó kérelem Bank általi elfogadásának feltételei:
•

A 20. életévét betöltötte az Ügyfél

•

Az Ügyfél még nem rendelkezik bankszámlával

•

Az Ügyfél egyedüli számlatulajdonosa a bankszámlának

•

A bankszámlára vonatkozó szerződésben az ügyfél úgy nyilatkozott, hogy a munkaviszonyának jellege
alkalmazott

•

A bankszámlára vonatkozó szerződésben az ügyfél úgy nyilatkozott, hogy a jövedelem forrása munkabér

•

A bankszámlára vonatkozó szerződésben az ügyfél megadott egy magán- és egy munkahelyi telefonos
elérhetőséget

•

Az átutalási megbízás jogcíme alapján megállapítható, hogy az ügyfél fizetési számlájára érkező havi igazolt
jövedelmének forrása kizárólag munkabér

•

Az átutalási megbízás jogcíme alapján megállapítható magyar nyelven, hogy az ügyfél fizetési számlájára
érkező havi igazolt jövedelme munkabér

•

Munkáltatója Magyarországon bejegyezett cég, így szerepel a magyar cégnyilvántartásban
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Az igényléshez szükséges dokumentumok

•

Érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

•

Jövedelem átutalási nyilatkozat abban az esetben, ha nem CIB számlára érkezik a jövedelme

•

Utolsó 3 havi

•

o

alkalmazottak esetén: munkaviszonyból származó jövedelem jóváírást,

o

nyugdíjasok esetén: nyugdíjjóváírást tartalmazó bankszámlakivonat.

A folyószámla-hitelt munkáltatói igazolás nélkül az utolsó 3 havi jövedelem jóváírást tartalmazó
bankszámlakivonatának benyújtásával igényelheti. Sőt, ha az Ön jövedelme már legalább három hónapja a CIBnél vezetett folyószámlájára érkezik, akkor a bankszámla kivonat benyújtására sincs szükség.

CIB Lakossági Folyószámlahitelhez kapcsolódó díjak

A kondíciókat és egyéb költségeket a hatályos Magánszemélyek hitelei Folyószámlahitelek, betétőrző- és lombard
hitelekre vonatkozó kondíciós lista, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzetszabályzat
és a fogyasztók részére szóló Ingatlanfedzettel nem biztosított hitel-és kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös
Üzletszabályzat tartalmazza, amelyek megtalálhatóak bankfiókjainkban, illetve a www.cib.hu honlapunkon.
Felhívjuk szíves figyelmét a „Hasznos tanácsok hitelfelvétel előtt” elnevezésű tájékoztatónkra, amely CIB24-en, a
www.cib.hu honlapunkon és a Bankfiókjainkban érhető el.
A kamatozás módja:
A Hitelkamat változó, mely azt jelenti, hogy a Bank jogosult egyoldalúan módosítani.
A hitel futamideje:
A folyószámlahitelt a bank 1 évre biztosítja az Üzletfél részére. A bank a szerződés létrejöttét követő 1 év múlva
változatlan feltételek mellett további egy évvel meghosszabbítja a folyószámlahitelt. Az Üzletfél dönthet úgy, hogy nem
kéri a folyószámlahitel meghosszabbítását, melyet a lejárat előtt legkésőbb 10 banki nappal írásban kell jeleznie.
Törlesztőrészlet összege:
Havonta a felhasznált hitelkeret összege után az ügyleti kamatot kell megfizetni. A bankszámlán jóváírt összegek
automatikusan csökkentik a felhasznált hitelkeret összegét.
Kamat esedékessége:
A naptári hónap utolsó napja, melyet a bank legkésőbb a következő hónap 5. banki napján számol el a bankszámla
terhére.
A lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra.
A nem szerződésszerű teljesítés esetén a bank a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bank írásbeli
felhívása ellenére, a felhívásban meghatározott határidőn belül sem teljesít. A felmondással a teljes tartozás lejárttá és
egy összegben esedékessé válik.
A bank által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is Önt terhelik, valamint
jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható.
THM: 27,90%
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A THM meghatározása az aktuális feltételek 375.000 forint hitelkeret és 1 éves futamidő továbbá a Classic számla
számlavezetési díjával került meghatározásra. A folyószámlahitel nem egyenletes törlesztésű hitelnek minősül.

Szerződéses feltételek

Jelen tájékoztató nem teljes körű. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

Személyre szabott tájékoztatásért forduljon munkatársunkhoz bizalommal
bármelyik CIB bankfiókban, vagy hívja az éjjel-nappal hívható CIB Hitelvonalat a (+36 1) 399 8888 számon!
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