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HATÁLYOS: 2014. AUGUSZTUS 01-T ŐL 
 

CIB AKTÍV FOLYÓSZÁMLAHITEL 
KONDÍCIÓS LISTA 

GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 

A TERMÉKET 2014. AUGUSZTUS 01. UTÁN NEM ÉRTÉKESÍTJÜ K!  

Devizanem HUF   

Kamat / költség / díj 
megnevezés 

Kamat / költség / díj mértéke Esedékesség Vetítési alap 

Hitelkamat 2013. november 15-től kezdődően 
megkötött szerződések – ideértve az 

éves meghosszabbításra vonatkozóan 
megkötött szerződésmódosításokat is – 

esetén 

1 havi BUBOR + 8% 

havonta, minden hónap 
utolsó banki napján   

a hitelkeret igénybe vett 
része 

2013. november 14-ig megkötött 
szerződések, és azok automatikus 

meghosszabbítása esetén 

CIB HUF Prime Rate + 3% 

Hitelbírálati díj 0 Ft -  - 

Hitelfolyósítási díj 0 Ft -  - 

Szerződéskötési díj 1% egyszeri, min. 30.000 Ft. hitelkeret rendelkezésre 
bocsátásakor  

a jóváhagyott hitelkeret 
összege 

Kezelési költség havi 0,2% havonta, minden hónap 
utolsó banki napján 

a rendelkezésre tartott 
hitelkeret teljes összege 

Rendelkezésre tartási 
jutalék 

évi 2% havonta, minden hónap 
utolsó banki napján 

aktuálisan felhasználható 
hitelkeret fel nem használt 
részére a napi egyenlegek 
alapján 

Hosszabbítási díj 1% a meghosszabbított 
hitelkeret a rendelkezésre 
bocsátásakor 

az újonnan megállapított 
hitelkeret összege 

Módosítási díj  

Ügyfél által kezdeményezett 
módosításkor  

1% a módosított hitelszerződés 
aláírását megelőzően 

a rendelkezésre tartott 
hitelkeret teljes összege 

Forgalom-elmaradási 
jutalék 

évi 1% a hitelkeret megnyitásához 
számítva negyedévente, a 
negyedévet követő 5 
munkanapon belül a bank 
ellenőrzi a számlaforgalmat 
és azt követően 
haladéktalanul terhelheti 

a hitelszerződésben vállalt 
és a teljesített 
számlaforgalom 
különbsége 

Monitoring díj 1 5.300 Ft minden naptári negyedévet 
követő 10. banki 
munkanapon 

2013. július 1-t ől kötött 
szerződések esetében 
minden naptári negyedévet 
követő 10. napon. 

- 

Rendkívüli monitoring 
díj 

10.000 Ft elmulasztott határidő utolsó 
napját követő banki napon, 
majd azt követően havonta, 
az elmulasztott határidő 
utolsó napját követő banki 
nappal megegyező számú 
napon  

- 

Előtörlesztési díj 0 Ft - előtörlesztett összeg  

1 A Bank az 1.000.000.-Ft vagy az 1.000.000.-Ft alatti összegű hitelkeretek esetében a díj 50%-át 2014. december 31-ig nem számítja fel. 

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


