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  KONDÍCIÓS LISTA 

Devizabelföldi magánszemélyek 

STORY Gyorskölcsön hiteleire vonatkozóan 

Hatályos: 2015. június 30-tól 

 
A konstrukcióban 2009. áprilist 22-étől új igénylés nem fogadható be. 

 
 
2008.november 3-tól 2009. április 22-ig igényelt kölcsönök: 
 

Kamatok, díjak, költségek Story Gyorskölcsön 

Devizanem HUF 

Ügyfél által fizetendő éves ügyleti kamat1 
Ügyfél által fizetendő éves ügyleti kamat 

promóciós2, 

A 22,99%  B 26,99% 
A 21,99%  B 25,99% 

THM3 

THM3 promóciós 

A 26,90%  B 32,06% 
A 25,64%  B 30,75% 

Egyszeri kezelési költség  1,00% 

Havi kezelési költség évi - 

Folyósítási jutalék 0,00% 

Előtörlesztés díja 2,00%, minimum 3000 Ft 

Hitelbírálati díj 0,00% 

Szerződés-módosítási díj 20 000 Ft 

Igazolás, kivonat kiállítás díja8 1000Ft 

Késedelmi kamat ügyleti kamat + 3,00% 11 

Kényszerhitel éves kamata A mindenkori Magánszemélyek bankszámláira 
vonatkozó Kondíciós Lista szerint 

CIB Hitelfedezeti Védelem6 havi díja7 aktuális törlesztőrészlet 6%-a 

Monitoring díj9 1000 Ft* 

Rendkívüli monitoring díj10 10 000 Ft* 

 
2008. november 3. előtt igényelt kölcsönök: 
 

Devizanem HUF CHF 

Ügyfél által fizetendő éves ügyleti kamat1 A 19,99% 
B 23,99% 

A 12,99% 
B 15,99% 

Ügyfél által fizetendő éves ügyleti kamat 

promóciós2 

A 18,99% 
B 22,99% 

A 11,99% 
B 14,99% 

THM3, promóciós THM (p) A 29,15%, p 27,85% 
B 34,48%, p 33,13% 

A 23,12%, p 21,89% 
B 26,87%, p 25,61% 

Egyszeri kezelési költség  4,00% - 

Havi kezelési költség4 - 0,25% 

Havi kezelési költség kedvezményes5 - 0,10% 

Előtörlesztés díja 2,00%, minimum 3000 Ft 2,00%, de minimum 20 CHF 

Előtörlesztés díja  

Hitelbírálati díj - 

Hitelígérvény díja - 

Igazolás, kivonat kiállítása díja8 1000Ft 

Késedelmi kamat ügyleti kamat + 3,00%11 

CIB Hitelfedezeti Védelem6 havi díja7 aktuális törlesztőrészlet 6%-a 

Monitoring díj9 1000 Ft* 

Rendkívüli monitoring díj10 10 000 Ft* 
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*A Bank a díjból kedvezményt biztosít, a díj mértéke 2010. december 31től visszavonásig 0Ft. 
 
 
1A kamatláb mértéke az adósminősítés eredményétől (A; B) és a hitel összegétől függ! 
2A promóciós kamat abban az esetben érvényes, ha a termék igénylésekor bemutatásra kerül a bankfiókban a 
STORY Magazin egy példánya. 
3A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem 
tükrözi a hitel kamatkockázatát és a deviza alapú kölcsönök árfolyam kockázatát. A THM meghatározása 
devizahitel esetén a tárgynegyedévet megelőző hónap első banki munkanapján érvényes devizaárfolyamok 
figyelembevételével történt. Feltételek: 500.000 Ft 3 éves futamidővel. 
4A havi kezelési költség az ügyleti év elején fennálló tőketartozás után kerül felszámolásra. 
5A kedvezményes kezelési költség igénybevételének feltételei: 
- Jövedelem átutalási nyilatkozat megadása 
- 2 csoportos beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás megadása 
A kedvezményes kezelési költség egy évre vonatkozik, és ügyfél évente automatikusan meghosszabbítható a 
hitel teles futamidejére. A kedvezmény meghosszabbításának feltétele, hogy a hitel teljes futamideje alatt 
havonta együttesen teljesüljenek a következő feltételek: 
- Minimum 50 000 Ft nettó egyösszegű jövedelem átutalása, és 
- Legalább két megbízás tetszőlegesen kombinálva a következők közül: csoportos beszedési megbízásra 
vonatkozó felhatalmazás, minimum 1000 Ft állandó átutalási, illetve CIB Internet Bankon megadott eseti 
átutalási megbízás teljesítése ugyanazon hónapban. 
6A Hitelfedezeti Védelem részletes feltételeit a biztosítási feltételeket tartalmazó füzet tartalmazza 
7A Hitelfedezeti Védelem havi díjának terhelése az aktuális törlesztőrészlet beszedésével azonos munkanapon 
történik. 
8Az Üzletfél kérésére a Bank által kiállított igazolások, kivonatok díja. 
9A monitoring díj abban a hónapban kerül felszámításra, amely hónapban az ügyfél hitel- vagy 
kölcsönszerződéssel összefüggő fizetési késedelme következtében a Bank behajtási tevékenységet végez. 
Behajtási tevékenységnek minősül különösen de nem kizárólagosan: telefonos megkeresés, felszólító levél 
küldése. A monitoring díjat a Bank a 2009. december 31-ét követően végzett behajtási tevékenység esetén 
számítja fel. 
10A díj abban az esetben fizetendő meg, amikor az ügyfél hitel- vagy kölcsönszerződéssel összefüggő fizetési 
késedelme következtében a Bank olyan behajtási tevékenységet végez, melynek során többszöri, az ügyfél 
által a Bank rendelkezésére bocsátott elérhetőségen (így különösen, de nem kizárólagosan telefonon, levélben 
és/vagy elektronikus csatornán) történő sikertelen kapcsolatfelvételt követően az ügyfél személyes 
megkeresésére kerül sor. A Rendkívüli Monitoring díj a 2009. december 31-ét követően történt személyes 
megkeresés esetén fizetendő. 
11A késedelmi kamat maximális mértéke az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján (június 1., 
illetve december 1.) érvényes jegybanki alapkamat (forrás: www.mnb.hu) 24% ponttal növelt mértéke az adott 
naptári félév teljes időtartamára. 
 
 
Ügyleti kamat, havi kezelési költség és kockázati kamatfelár kondíciók Átmeneti törlesztés csökkentés 
igénybevétele esetén: 
 
2008. november 3. előtt igényelt kölcsönök: 
 

Ügyleti kamat, havi kezelési költség, 
kockázati kamatfelár 

Story Gyorskölcsön 
(nem igényelhető) 

Devizanem HUF CHF 

Ügyfél által fizetendő éves ügyleti kamat A 22,49% 
B 26,49% 

A 17,49% 
B 20,49% 

Kockázati kamatfelár9 1. kategória: 0,00%     2. Kategória: 1,00% 

Havi kezelési költség/díj 0,00% 

 
2008. november 3-ától igényelt kölcsönök: 
 

Ügyleti kamat, havi kezelési költség, kockázati 
kamatfelár 

Story Gyorskölcsön 
(nem igényelhető) 

http://www.mnb.hu/
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Devizanem HUF 

Ügyfél által fizetendő éves ügyleti kamat A 22,99% 
B 26,99% 

Kockázati kamatfelár9 1. kategória: 0,00%     2. Kategória: 1,00% 

Havi kezelési költség/díj 0,00% 

 
9A kockázati kamatfelár az ügyleti kamaton felül kerül felszámításra. A kockázati felár mértéke (1. 2. Kategória) 
a kockázati besorolás eredményétől függ. 
 
Minden további kamat, díj, költség tétel megegyezik a normál kondíciókkal. 
 
Kamatterhelés, díjak és jutalékok felszámításának időpontja, vetítési alapja: 
 
 
 

Ellenérték esedékessége, számításának módja: 

Díjtétel Esedékesség /terhelés Vetítési alap 

Ügyleti és késedelmi kamat A kölcsönszerződés havi fordulónapja Kölcsönszerződés szerint  

Kényszerhitel kamata A naptári hónap utolsó munkanapja Kényszerhitel összege 

Egyszeri kezelési költség Folyósítás Igényelt kölcsönösszeg 

Havi kezelési költség A havi törlesztőrészlettel együtt Ügyleti év elején fennálló 
tartozás 

Folyósítási jutalék Folyósítás Igényelt kölcsönösszeg 

Előtörlesztési díj Az előtörlesztés napja Fennálló tartozás 

Csekk előállítás díja Folyósítás Igényelt kölcsönösszeg 

Hitelbírálati díj – jóváhagyott, 
elutasított és visszamondott 
igénylés esetén is fizetendő 

Az igénylés benyújtása Igényelt kölcsönösszeg 

Hitelfedezeti védelem A havi törlesztőrészlettel együtt Havi törlesztőrészlet 

 

A szerződésre a szerződéskötés időpontjában hatályos kondíciók (kamatok, díjak, jutalékok, stb.) az 

irányadók. 

 

 


