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CIB KISVÁLLALKOZÓI AGRÁR ÉS TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK ELŐFINANSZÍROZÁSA KONDÍCIÓS LISTA 
 

Devizanem HUF  

Kamat / költség / díj 

megnevezés 
Kamat / költség / díj 

mértéke 
Esedékesség Vetítési alap 

Hitelkamat 12 havi BUBOR + 2,9% 
a támogatási összeg számlára történő beérkezésekor 
illetve a támogatás kapcsán előleg vagy részletfizetés 

beérkezését követő 3 munkanapon belül 

a folyósított kölcsön összeg, 
illetve a periódus kezdő napján 

fennálló tőketartozás összege 

Kezelési költség évi 1%, min. 15 000 Ft a hitel folyósításának napján a kölcsön összege 

Folyósítási jutalék 0 Ft folyósításkor folyósított kölcsön összege 

 

Forgalom-elmaradási jutalék évi 2% 
a kölcsön folyósításától 

számítva évente esedékes, az 
éves felülvizsgálatot követően a Bank 

haladéktalanul terhelheti 

A hitelszerződésben vállalt és a 
teljesített számlaforgalom 

különbsége 

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány kezességvállalás éves díja1 

évi 0,1% a hitelkeret rendelkezésre bocsátásakor a kölcsön összege 

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány készfizető kezességvállalás 
nyilvántartásba vételének díja 

20 000 Ft a hitelkeret rendelkezésre bocsátását követően a 
készfizető kezességvállalás Bank által történő 

nyilvántartásba vételével egy időben 

- 

Monitoring díj 5.300 Ft minden naptári negyedévet 

követő hó 10. napon 

 - 

Módosítási díj  
Ügyfél által kezdeményezett 
módosításkor 

1% a szerződésmódosítás aláírását 
megelőzően 

a fennálló tőketartozás összege 

Előtörlesztési díj 1% előtörlesztéskor, kivéve beérkező támogatásból történő 
előtörlesztés 

előtörlesztett összeg 

1 A díjjal a Bank az Ügyfél folyószámláját megterheli és átutalja az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány részére. A díjszámítás módja az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Hirdetményének 
megfelelően:  

Kezességi díj = kezességgel biztosított összeg*készfizető kezesség díja*napok száma/360,  

ahol a napok száma: a kezességvállalási szerződés keltének időpontjától a naptári év végéig fennálló napok száma.  

A készfizető kezesség mértéke 80%. 

A jelen Kondíciós listában fel nem sorolt jutalékok, díjak és költségek mértékét és vonatkozó egyéb feltételeket az Üzletfél fizetési számlájára vonatkozó, a mindenkor hatályos „Általános Kondíciós Lista 
Gazdálkodó és egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók részére CIB Bankszámla Plusz” című kondíciós lista tartalmazza. 


