HATÁLYOS: 2021. ÁPRILIS 1-TŐL
CIB Dinamikus Folyószámlahitelről szóló
ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
Az alábbiakban figyelmébe ajánljuk Bankunk CIB Dinamikus Folyószámlahitel termékét, mely tárgyi
fedezet nélkül, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása mellett vehető igénybe.
A hitelt devizabelföldi gazdasági társaságok (Nyrt., Zrt., Kft., Bt., Kkt.) egyéni vállalkozások, egyéni cégek
és őstermelők egyaránt igénybe vehetik. Amennyiben vállalkozásának éves nettó árbevétele meghaladja a
300 millió Ft-ot, a termék igénylésével kapcsolatosan további tájékoztatásért, kérjük keresse vállalati banki
tanácsadóinkat vagy hívja a CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat. A hitelkeretet a vállalkozás a rendszeres
havi kiadások finanszírozására, átmeneti pénzszükségletek, likviditás hiányok finanszírozására, felmerülő
kedvező üzleti lehetőségek kiaknázására, valamint keret jellegű hitel kiváltására használható fel.
A CIB Dinamikus Folyószámlahitel főbb jellemzői az alábbiak:
A hitel típusa:

Folyószámlahitel

A hitelkeret devizaneme:

Forint, Euro

A hitelkeret összege:

1.000.000 Ft-tól akár 100.000.000 Ft-ig (illetve ennek megfelelő
euró összeg erejéig)
Az adható hitelkeret összege továbbá függ a hitelfelvevő vállalkozás
adósminősítésétől, árbevételétől, eladósodottságától és CIB banki
hitelezési múltjától.

A hitelkeret futamideje:

Maximum 36 hónap (Ügyfél által választható 12, 24, 36 hónap)

A hitelkeret biztosítéka:

Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás a hitelfelvevő
vállalkozás, valamint a kezesek más banknál vezetett bankszámláira
vonatkozóan,
egyéni
vállalkozás,
őstermelő
esetén
a
magánszámlákra vonatkozóan is, a számlavezető bank befogadó
nyilatkozatával ellátva;
A vállalkozásban legalább 50%-os, szövetkezetek esetén legalább
10%-os szavazattal rendelkező közvetlen vagy közvetett tulajdonos
magánszemély(ek), egyéni vállalkozó, őstermelő esetén a
hitelfelvevőtől, egyéni cég esetén a cég tulajdonosától különböző
magánszemély, betéti társaság esetén a kültag készfizető
kezességvállalása;
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80%-os készfizető kezességvállalása;
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. fix 80%-os vagy fix 90%-os1 kiegészítő
kezességvállalása Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében.

Forgalom elvárás:

a hitelkeret ötszörösének
teljesítése éves szinten.

megfelelő

banki

jóváírási

forgalom

A hitelfelvevőre vonatkozó legfontosabb feltételek:
A vállalkozás legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik; saját tőke eléri a jegyzett tőke
összegét;
➢ Nem lehet veszteséges gazdálkodása utolsó lezárt üzleti évben üzemi eredmény szintjén

➢

1 Garantiqa Krízis Garanciaprogram lezárása 2021. december 31

.
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Egyéni vállalkozó esetén az adózás előtti eredmény nem negatív az utolsó lezárt pénzügyi
évben (EVÁ-snál nem vizsgálandó);
Az elmúlt 3 évben 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;
Nem állhat fenn hatósági átutalás a cég CIB Bankban vezetett számlája ellen;
Nem szerepel a KHR rendszerben negatív információval;
A CIB Banknál fennálló hitelei esetében nem történt átstrukturálás az elmúlt 12 hónapban;
Nincs lejárt köztartozása;
CIB Bankban vezetett számlája ellen az elmúlt 12 hónapban 35 napon túl nem teljesült vagy csak
részben teljesült hatósági átutalás nem volt, 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 kizáró feltételeinek teljes listája az együttműködési megállapodások
keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról szóló
üzletszabályzat 4-es pontjában található, melynek elérhetősége:
http://www.garantiqa.hu/hu/letoltheto-dokumentumok/uzletszabalyzataink
Nincs másik azonos devizanemű folyószámlahitele a CIB Banknál (kivéve, ha folyósításig
visszafizeti vagy kiváltja).
o
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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;Legalább 50%, szövetkezet esetén
legalább 10% szavazattal rendelkező közvetlen, vagy közvetett tulajdonos (vagy több tulajdonos
együtt)
Betéti társaság esetén a kültag kezesként történő bevonása kötelező az 50%-os szabály mellett;
Egyéni vállalkozó, illetve őstermelő esetén a hiteligénylőtől különböző magánszemélynek, valamint
egyéni cég esetén a cég tulajdonosától különböző magánszemélynek szükséges kezességet
vállalni;
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;
A Garantiqa Hitelgarancia kizáró feltételeinek teljes listája az együttműködési megállapodások
keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról szóló
üzletszabályzat 4-es pontjában található, melynek elérhetősége:
http://www.garantiqa.hu/hu/letoltheto-dokumentumok/uzletszabalyzataink

Természetes személy készfizető kezessége a hitel futamideje alatt nem módosítható, de további kezes
bevonható. A többségi tulajdonosok szerkezetében bekövetkezett jelentős változások esetén a Bank
döntése alapján a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. előzetes hozzájárulásával kezescsere a hitelszerződés
lejárata előtt is lehetséges.
A termék érvényes kondícióit a mindenkor
Folyószámlahitel Kondíciós Lista tartalmazza.

hatályos,

Kisvállalkozások

részére

szóló

CIB

Az igényléshez az alábbi dokumentumokat szükséges a számlavezető fiókba benyújtania:
➢
➢

Az igénylelt hiteltípusnak megfelelő, hiánytalanul kitöltött Igénylőlap, cégszerűen és a kezesek által
aláírva;
1 teljes lezárt éves beszámoló vagy 2 év SZJA/EVA/KATA bevallása cégszerűen aláírva (1 lezárt
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év esetén 1 évről);
➢ 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 hitelfelvételhez előírják). Amennyiben a magánszemély
készfizető kezes a kapcsolt vállalkozás tulajdonosai közül kerül ki, akkor a kapcsolt vállalkozás
esetén is benyújtandó;
➢

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásához kapcsolódó dokumentáció:
http://www.garantiqa.hu/hu/letoltheto-dokumentumok/kerelem-nyomtatvanyok/hitel-es-garancia

➢

Hitelkiváltás esetén a kiváltandó kötelezettség alapjául szolgáló szerződés.

Az igénylőlapot, továbbá a benyújtandó dokumentumok listáját letöltheti honlapunkról (www.cib.hu) is, vagy
kézhez kaphatja bármely bankfiókunkban. A bírálat során Bankunk további dokumentumokat is bekérhet.
A hiánytalanul benyújtott hiteligénylést bankunk elbírálja, és pozitív eredmény esetén kerülhet sor a
szerződéskötésre.
A szerződéskötéshez benyújtandó dokumentumok:
➢
➢

30 napnál nem régebbi nemleges NAV adóigazolás, VAGY
Az ügyfél szerepel a NAV honlapján a köztartozásmentes adózók között;

A folyósításhoz benyújtandó dokumentumok:
➢ Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás;
➢ Aláírt készfizető kezességvállalási szerződés;
➢ Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által aláírt készfizető kezességvállalási szerződés;
➢ Hitelkiváltás esetén:
o A befogadás napjához képest 30 napnál nem régebbi igazolás a fennálló tartozásról,
amely tartalmazza:
▪ az Üzletfél tartozásait részletezve és összesítve egy adott napon (amely a
folyósítási nap);
▪ a törlesztésre vonatkozó számlaszámot és a közleményt, amelyet az átutalásnál a
korábbi hitelező kér;
▪ a visszafizetés esetére szóló kötelezettségvállalást a kiváltandó kölcsön(ök)
fedezetéül szolgáló biztosítékok, terhek, jogosultságok megszüntetéséről;
o Átutalási megbízás a hitelező bank felé történő átutalásra vonatkozóan.
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.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tájékoztatás nem teljes körű. A termék egyéb feltételeit a
Kisvállalkozások részére szóló CIB Folyószámlahitel Kondíciós Lista, Hitelszerződések és Bankgarancia
és Akkreditív Megbízási Szerződések Általános Szerződési Feltételei kisvállalkozások üzletágban, a Hitelés Kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat, a Biztosítékokra vonatkozó Különös
Üzletszabályzat, és az azokat kiegészítő Általános Vállalati Üzletszabályzat, valamint egyéni vállalkozók
tekintetében Kisvállalkozások Általános Szerződési Feltételei egyéni vállalkozók részére, a Hitelszerződések
és Bankgarancia és Akkreditív Megbízási Szerződések Általános Szerződési Feltételei kisvállalkozások
üzletágban egyéni vállalkozók részére, a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Biztosítékokra
vonatkozó Különös Üzletszabályzat és az azokat kiegészítő, fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló
Általános Lakossági Üzletszabályzat tartalmazzák. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók megváltoztatásának
jogát fenntartja. A termék abban az esetben vehető igénybe, amennyiben vállalkozása megfelel a Bank
hitelbírálati követelményeinek.
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 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma:
957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB
3

