HATÁLYOS: 2022. FEBRUÁR 16-TÓL
CIB Dinamikus Bankgaranciáról szóló
ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk Bankunk CIB Dinamikus Bankgarancia termékét a Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. 80%-os mértékű készfizető kezességvállalásával.
A vállalkozások működőképességének javítása, versenyképességük növelése és fejlődésük
elősegítése érdekében a vállalkozások finanszírozási forrásokhoz jutását a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
80%-os mértékű készfizető kezességvállalással segíti.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80%-os mértékű készfizető kezességvállalása által a CIB Banknak
lehetősége nyílt arra, hogy olyan növekvő vállalkozások számára nyújtson CIB Dinamikus
Bankgaranciát, amelyek egyébként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása nélkül nem, vagy
pedig kedvezőtlenebb feltételekkel lennének elérhetőek.
A CIB Dinamikus Bankgarancia termék esetében, a Bank a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80%-os-os
mértékű készfizető kezességvállalásával az ügyfél megbízásából önállóan (az alapjogviszonytól függetlenül)
vállal visszavonhatatlan kötelezettséget meghatározott feltételek esetén a garanciában rögzített összeg
kifizetésére a kedvezményezett javára.
Bankgarancia összege:
Maximum.100 M HUF, ill. ennek megfelelő EUR összeg.
A maximálisan adható bankgarancia összeget az igénylő vállalkozás előző éves nettó árbevétele és az
adósminősítési kategóriája határozza meg, továbbá függ eladósodottságától és CIB banki hitelezési múltjától
is.
Devizanem:
HUF, EUR
Devizában történő igénybevétel kizárólag abban az esetben lehetséges, ha az adós éves nettó
árbevételének legalább 50%-a EUR árbevétel. (Kivéve bérletidíj-fizetési garancia)
Futamidő:
Max.5 év
Igényléshez az alábbi dokumentumokat szükséges a számlavezető fiókba benyújtania:
➢
➢
➢

➢

➢

Az igénylelt hiteltípusnak megfelelő, hiánytalanul kitöltött Igénylőlap, cégszerűen és a biztosítékot
nyújtók által aláírva.
1 teljes lezárt üzleti év éves beszámolója vagy 2 év SZJA/EVA/KATA bevallása (1 lezárt év estén
1 év bevallása), új vállalkozás esetén nyitómérleg.
A legutolsó egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés, alapító okirat (és azok
módosítása, ha nem került egységes szerkezetbe foglalásra az alapszerződéssel, ill. taggyűlési
határozat, amennyiben ezen dokumentumok azt a bankgarancia igénybevételéhez előírják).
Bankgarancia Megbízás nyomtatvány:
https://net.cib.hu/system/fileserver.xml?file=/Nyomtatvanyok/U081_M07_01_GarKez_Megb_Magyar
_170209.doc&type=related
Alapjogviszony (szerződés, kiírás) másolata
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A szerződéskötéshez benyújtandó dokumentumok:
➢
➢
➢

30 napnál nem régebbi nemleges NAV adóigazolás, VAGY
Az ügyfél szerepel a NAV honlapján a köztartozásmentes adózók között;
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásához kapcsolódó dokumentáció:
http://garantiqa.hu/dokumentumtar/kerelmi-nyomtatvanyok/

A Bankgarancia igénylőjére vonatkozó főbb feltételek:
➢

Utolsó lezárt üzleti évben nem lehet veszteséges a gazdálkodása üzemi eredmény szintjén.
o Egyéni vállalkozó esetén az utolsó lezárt pénzügyi évben az adózás előtti eredmény nem
negatív (EVÁ-snál nem vizsgálandó).
➢ Az elmúlt 3 évben nem és jelenleg sem áll csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
valamint nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás; nem felfüggesztett, vagy törölt az adószáma.
➢ Nincs befejezetlen perindítás ténye feltüntetve az igénylő cégkivonatában.
➢ A cég CIB Bankban vezetett számlája ellen nem állhat fenn hatósági átutalás.
➢ A KHR rendszerben negatív információval nem szerepelhet.
➢ A CIB Banknál fennálló hitelei esetében nem történt átstrukturálás az elmúlt 12 hónapban.
➢ Nincs lejárt köztartozása.
➢ Az ügyfél CIB Bankban vezetett számlája ellen az elmúlt 12 hónapban, nem volt 35 napon túl nem
teljesült vagy csak részben teljesült hatósági átutalás, és jelenleg sem áll fenn.
➢ Az adósnak az új kérelemmel együtt maximum 100 millió forint Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által
garantált élő ügylete lehet.
➢ A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kizáró feltételeinek teljes listája az együttműködési megállapodások
keretében létrejött hitelhez, illetve a garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról szóló
üzletszabályzat 4-es pontjában található, melynek elérhetősége:
https://garantiqa.hu/penzugyi-intezmenyeknek/uzletszabalyzat/
A biztosíték
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80%-os, vonatkozó Garantiqa üzletszabályzat szerinti készfizető
kezességvállalása.
Legalább 50%-os tulajdoni hányadú, szövetkezet esetén legalább 10%-os tulajdoni hányadú
tulajdonos magánszemély(ek) készfizető kezességvállalása.
Részvénytársaság esetén amennyiben nincs együttesen öt magánszemélynek 50%-os, szövetkezet
esetén 10%-os tulajdoni aránya, vagy ha a részvénytársaság/szövetkezet úgy dönt, egy vezető
tisztségviselő készfizető kezességvállalása lehet a biztosíték.
Egyéni vállalkozások, egyéni cégek és őstermelők esetén egy a tulajdonostól különböző
magánszemély készfizető kezességvállalása.
Bt. esetén legalább egy kültag kezességvállalása az 50%-os szabály mellett,
Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízása az igénylő és a kezesek más banknál vezetett
számláira.
Éves szinten a bankgarancia összeg ötszörösének megfelelő banki jóváírási forgalom teljesítése.
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Készfizető kezesre vonatkozó legfontosabb feltételek:
➢

Nagykorú magyar állampolgár, vagy nagykorú, Magyarországon min. 3 éve bejelentett (állandó)
lakóhellyel rendelkező Európai Unió tagállampolgár, vagy kettős, illetve több állampolgárságú
magánszemély, amelyből az egyik állampolgárság EU-s;
➢ A kezes szerződés szerinti kötelezettsége az új kérelemmel együtt kizárólag készfizető kezességgel
biztosított ügyletekben a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nél nem haladhatja meg a 100 millió forintot;
További információkért tekintse meg a CIB weblapján elérhető Kondíciós listánkat!

A CIB Dinamikus Bankgaranciát devizabelföldi gazdasági társaságok (Nyrt., Zrt., Kft., Bt., Kkt.) egyéni
vállalkozások, egyéni cégek és őstermelők egyaránt igénybe vehetik. A termék igénylésével kapcsolatosan
további tájékoztatásért, kérjük keresse vállalati banki tanácsadóinkat vagy hívja a CIB24 telefonos
ügyfélszolgálatunkat.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tájékoztatás nem teljes körű, az anyag a tisztelt ügyfelek előzetes
tájékoztatására szolgál, kérjük, hogy a részletes és pontos, mindenre kiterjedő tájékoztatáshoz keresse
kapcsolattartóját, vállalati banki tanácsadójához. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók megváltoztatásának
jogát fenntartja. A termék abban az esetben vehető igénybe, amennyiben vállalkozása megfelel a Bank
hitelbírálati követelményeinek. Az igénybevételt egyebek között kizárja, ha vállalkozása negatív
információval szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben.
Jelen tájékoztató anyag nem minősül a Bank részéről finanszírozás nyújtására vonatkozó ajánlattételnek.
Amennyiben a termékkelkapcsolatban további kérdése lenne, kérjük, forduljon vállalati banki
tanácsadójához, aki készséggel áll rendelkezésére.
A termék részletes feltételeit kisvállalkozások esetén a Bank Kisvállalkozások részére szóló
Hitelszerződések és Bankgarancia és Akkreditív Megbízási Szerződések Általános Szerződési Feltételei-,
Általános Vállalati Üzletszabályzata-, Okmányos, bankgarancia, kezesség, fedezetigazolás és egyes csekk
ügyletekre vonatkozó Különös Üzletszabályzata-, egyéni vállalkozók esetén a Bank Egyéni Vállalkozók
részére szóló Hitelszerződések és Bankgarancia és Akkreditív Megbízási Szerződések Általános Szerződési
Feltételei-, Fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzata-, a
Fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Okmányos beszedés, Bankgarancia, Kezesség,
Fedezetigazolás, egyes Csekk ügyletekre és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó Különös
Üzletszabályzata-, valamint a CIB Dinamikus Bankgarancia Kondíciós Lista és az Általános Kondíciós Lista
Gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére CIB Bankszámla Plusz tartalmazza.
További kérdése esetén kérjük, hívja CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat a (+36 1) 4 242 242
telefonszámon, vagy forduljon munkatársainkhoz fiókhálózatunkban, akik készséggel állnak az Ön
rendelkezésére.

Üdvözlettel
CIB BANK ZRT.
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