Bankfiókban indított igényléskor: 2021. április 01. napjától kelt alapfeltétel vizsgálat iránti kérelem esetén vagy
CIB24-en indított igényléskor: 2021. április 01. napjától indított hitelképesség vizsgálat alapján történő jóváhagyás esetén

Éves ügyleti kamat / kamatkedvezmények
Feltétele
Kamatkedvezmény típusa

Éves ügyleti kamat

Főadós által igazolt minimum
havi nettó jövedelem összege

Havi jóváírás

Sztenderd

18,99%

minimálbér1

-

AKTIVMBER

14,99%

minimálbér1

mindenkori
minimálbér összege2

AKTIV120

10,99%

120.000 Ft

120.000 Ft

AKTIV250

7,77%

250.000 Ft

250.000 Ft

7M+AKTIV250

6,90%

250.000 Ft

250.000 Ft

AKTIV450

7,77%

450.000 Ft

450.000 Ft

7M+AKTIV450

6,90%

450.000 Ft

450.000 Ft

7,77%

minimálbér1

-

6,90%

minimálbér1

-

10,99%

minimálbér1

-

10,99%

minimálbér1

-

(Legalább 7 millió forintos hitelösszeg esetén)

(Legalább 7 millió forintos hitelösszeg esetén)

MAGNIFICA
(Magnifica státusz esetén)

7M+MAGNIFICA
(Magnifica státusz és legalább 7 millió forintos
hitelösszeg esetén)

EASY
(CIB EASY kedvezményprogram esetén)

PRO
(CIB PRO kedvezményprogram esetén)
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A Bank az újonnan igényelt CIB Előrelépő Személyi Kölcsönre a fenti táblázatban meghatározott feltételek teljesítése esetében a fenti kedvezményt biztosítja a hitelcélnak
megfelelő sztenderd Éves Ügyleti Kamat mértékéből.
Az Üzletfél a havi jóváírási kötelezettséget akkor teljesíti, ha havonta legalább a táblázatban a kamatkedvezmény típusa sorban megjelölt összeg jóváírásra kerül az adósnak a
kölcsönszerződésben megjelölt vagy a kölcsönszerződésben meghatározott típusú bankszámlák közül, a kölcsönszerződés aláírását követően nyitott bankszámláján.
Az elvárt havi jóváírási kötelezettség több jóváírás útján is teljesíthető. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség nem teljesíthető készpénzes befizetés útján, valamint az adós
saját bankszámlái közötti átvezetés útján.
Az elvárt havi jóváírási kötelezettség kizárólag olyan számlán teljesíthető, melyen az adós a számlatulajdonos, olyan számlán nem teljesíthető, amelyen az adós társtulajdonos.
A jóváírás első ellenőrzésére a folyósítást követő naptári hónap utolsó napján kerül sor. A további ellenőrzésekre mindig az előző vizsgálatot követő naptári hónap utolsó
napján kerül sor. A Bank azt vizsgálja, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség teljesítése a folyósítást követő három naptári hónapban legalább egyszer, a további három naptári
hónapokra vonatkozóan legalább kétszer teljesült-e. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az Üzletfél a kamatkedvezményre a rendszeres
felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességi naptól kezdve nem jogosult és a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő második törlesztési esedékességtől
AKTIVMBÉR, AKTIV120, AKTIV250, 7M+AKTIV250, AKTIV450 és 7M+AKTIV450 esetében a kamatkedvezmény nélkül számított, törlesztőrészlet megfizetésére
köteles. Amennyiben a Bank a rendszeres felülvizsgálat időpontjában azt állapítja meg, hogy az Üzletfél az elvárt jóváírási kötelezettséget újra teljesíti, az Üzletfél a
kamatkedvezményre a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességtől kezdve automatikusan, az Üzletfél bármely további nyilatkozata nélkül
ismételten jogosulttá válik és a kamatkedvezménnyel számított törlesztőrészlet megfizetésére köteles. MAGNIFICA, 7M+MAGNIFICA, EASY és PRO kamatkedvezmény a
futamidő végéig jár. EASY és PRO kamatkedvezmény kizárólag Szabadfelhasználás hitelcél és CIB hitel kiváltása és szabadfelhasználás hitelcél esetén vehető igénybe.
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2020-ban megszerzett jövedelem esetén 107 065 Ft, 2021-ben megszerzett jövedelem esetén 111 321 Ft.

Mindenkori
minimálbér alatt a futamidő alatt minden év januárban a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
430/2016. (XII. 15.) Korm. Rendelet alapján az előző évre irányadó teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére havibér alkalmazása esetén megállapított
minimálbér, a futamidő alatt minden év április-december között az adott évre a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére havibér alkalmazása esetén
megállapított minimálbér értendő. Az előbbiekre tekintettel a havi jóváírás összege 2020. áprilistól 2021. márciusig 107 065 Ft, 2021. áprilistól 2022. márciusig 111 321 Ft,
ezt követő időre teljesítendő havi jóváírás összegét a Bank minden évben legkésőbb március 1-ig teszi közzé.
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