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Devizabelföldi magánszemélyek
CIB Adósságrendező II. hiteleire vonatkozóan
Hatályos: 2021. 03. 25-étől
Kamatok, díjak, költségek
Devizanem

Éves kamat

CIB Adósságrendező II. hitel
HUF

Személyi kölcsön jellegű hitelből vagy folyószámlahitelkeretből
fennálló tartozás kiváltása esetén: a kiváltandó kölcsön jóváhagyás
napján1
érvényes
kamata,
felmondott
vagy
tartozás
fennmaradásával megszűnt kölcsön esetén a szerződés
megszűnésének időpontjában alkalmazott kamat. Amennyiben a
jóváhagyás napján1 érvényes kamat vagy a szerződés
megszűnésének időpontjában alkalmazott kamat magasabb, mint
21,89%, akkor a kamat 21,89%.
Hitelkártya-, bevásárlókártya-, áruhitelkártya-tartozás kiváltása
esetén: 21,89%.
Több ügylet2 együttes kiváltása esetén: a kiváltott ügyletek
jóváhagyás napján1 érvényes kamatának – felmondott vagy
tartozás fennmaradásával megszűnt kölcsön esetén a szerződés
megszűnésének időpontjában alkalmazott kamatának – a
jóváhagyás napján1 fennálló tartozása alapján súlyozott átlaga, de
maximum 21,89%.
Hitelkártya, bevásárlókártya, áruhitelkártya kiváltása esetén a
súlyozott átlag kiszámításához alkalmazott kamat 21,89%.

THM3
Előtörlesztési díj (részleges/teljes
előtörlesztés)

500 000 Ft, 3 év futamidő esetén 0%-24,60%
3 millió Ft, 5 év futamidő esetén 0%-24,60%
0,5%, maximum 20 000 HUF
Az 1. ügyleti évben 1 alkalommal 200 000 forintig történő
előtörlesztés esetén 0 HUF
A 2. ügyleti évtől kezdően 0 HUF
0 HUF
20 000 HUF
1 000 HUF
Kamat + 3,00%5
1 000 HUF/hó
Kedvezményes díj visszavonásig 0 HUF
10 000 HUF / személyes megkeresés
Kedvezményes díj visszavonásig 0 HUF

Hitelbírálati díj
Szerződésmódosítási díj
Igazolás, kivonat kiállításának díja4
Éves késedelmi kamat
Monitoring díj6
Rendkívüli monitoring díj7

CIB Adósságrendező II. hitelhez kapcsolódó, a Generali Biztosító Zrt. által, a Bank közreműködésével
nyújtott hitelfedezeti védelem:
CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja8

Aktuális törlesztőrészlet 6%-a
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Kamatterhelés, díjak és jutalékok felszámításának időpontja, vetítési alapja:

1

Díjtétel

Esedékesség / terhelés

Vetítési alap

Kamat és Késedelmi kamat

Első törlesztőrészlet napjának
megfelelő naptári napon esedékes

Kölcsönszerződés szerint

Előtörlesztési díj

Az előtörlesztés napja

Az előtörlesztett összeg

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

Az igénylés benyújtása

Igényelt kölcsönösszeg

CIB Hitelfedezeti Védelem

A havi törlesztőrészlettel együtt

Havi törlesztőrészlet

CIB Adósságrendező II. Hitelre vonatkozó hitelkérelem banki jóváhagyásának napja.

Kiváltásra kerülhet meg nem szűnt vagy tartozás fennmaradásával megszűnt vagy felmondott személyi
kölcsön jellegű hitelből fennálló tartozás, hitelkártya, bevásárlókártya, áruhitelkártya, illetve folyószámlahiteltartozás.
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A 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. A feltüntetett THM érték kiszámítása a jelölt hitelösszeg és futamidő,
valamint az ügyleti kamat figyelembe vételével történt.
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Az Üzletfél kérésére a Bank által kiállított igazolások, kivonatok díja.

A 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.
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A monitoring díj abban a hónapban kerül felszámításra, amely hónapban a Bank behajtási tevékenységet
végez. Behajtási tevékenységnek minősül különösen, de nem kizárólagosan: telefonos megkeresés,
felszólító levél küldése. A Bank a díjból kedvezményt biztosít, a díj mértéke folyamatosan a fent
meghatározott kedvezményes mérték.
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A 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 Bank a díjból kedvezményt biztosít, a díj mértéke folyamatosan a fent
meghatározott kedvezményes mérték.
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A Hitelfedezeti Védelem a termékhez folyósítást követően igényelhető bármelyik CIB bankfiókban,
részletes feltételeit a biztosítási feltételeket tartalmazó füzet tartalmazza.
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