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 KONDÍCIÓS LISTA 
 

CIB Személyi Kölcsön üdülési jog vásárlási célra 
Devizabelföldi magánszemélyek részére 

Érvényben: 2011. január 4-tıl 

 
2011. január 4-t ıl igényelt kölcsönökre vonatkozóan: 

Kamatok, díjak, költségek, THM CIB Személyi Kölcsön  üdülési jog vásárlási célra  

Devizanem HUF 
Ügyfél által fizetendı 
éves ügyleti kamat 21,99 % 

Havi kezelési költség évi 0,00% 
Folyósítási jutalék 0,00% 

THM1:  

- 3 millió forint, 5 éves futamidıvel 24,93% 
- 500 ezer forint, 3 éves futamidıvel 26,13% 
Elıtörlesztési díj (részleges/teljes elıtörlesztés) 2. 0,5%, maximum 20 000 Ft 
Hitelbírálati díj 0,00% 

Szerzıdés-módosítási díj 20 000 Ft 
Levelezési díj Díjmentes 
Igazolás, kivonat kiállítása3 1000 Ft 

Késedelmi kamat ügyleti kamat +  6,00% 

Kényszerhitel éves kamata 
A Magánszemélyek bankszámláira vonatkozó 

mindenkori Kondíciós Lista szerint 

Monitoring díj4 1.000 Ft* 

Rendkívüli monitoring díj5 10.000 Ft* 

* A Bank a díjból kedvezményt biztosít, a díj mértéke 2011. június 30-ig 0 Ft. 
 
1. 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 és a 
deviza alapú kölcsönök árfolyam kockázatát. A feltüntetett THM érték kiszámítása a jelölt hitelösszeg és futamidı 
figyelembe vételével történt, az ügyleti kamaton felül tartalmazza a kezelési költséget, folyósítási jutalékot és a CIB Classic 
Magánszámla havi számlavezetési díját. 
2. A 2. ügyleti évtıl kezdıen, illetve az 1. évben 1 alkalommal 200 ezer forintig történı elıtörlesztés esetén díjmentes. 
3. Az Üzletfél kérésére a Bank által kiállított igazolások, kivonatok díja 
4. A monitoring díj abban a hónapban kerül felszámításra, amely hónapban az ügyfél hitel- vagy kölcsönszerzıdéssel 
összefüggı fizetési késedelme következtében a Bank behajtási tevékenységet végez. Behajtási tevékenységnek minısül 
különösen de nem kizárólagosan: telefonos megkeresés, felszólító levél küldése.  
5. A díj abban az esetben fizetendı meg, amikor az ügyfél hitel- vagy kölcsönszerzıdéssel összefüggı fizetési késedelme 
következtében a Bank olyan behajtási tevékenységet végez, melynek során többszöri, az ügyfél által a Bank rendelkezésére 
bocsátott elérhetıségen (így különösen, de nem kizárólagosan telefonon, levélben és/vagy elektronikus csatornán) történı 
sikertelen kapcsolatfelvételt követıen – az ügyfél személyes megkeresésére kerül sor.  

 
Kamatterhelés, díjak és jutalékok felszámításának i dıpontja, vetítési alapja: 

Díjtétel  Esedékesség / terhelés  Vetítési alap 

Ügyleti és késedelmi kamat A kölcsönszerzıdés havi 
fordulónapja 

Kölcsönszerzıdés szerint 

Kényszerhitel kamata A naptári hónap utolsó 
munkanapja 

Kényszerhitel összege 

Elıtörlesztési díj  Az elıtörlesztés napja Az elıtörlesztett összeg 
 
A szerzıdésre az ügyfél által a banktól, vagy annak megbízo ttjától átvett, írásbeli ajánlat átvételének 
idıpontjában hatályos kondíciók (kamatok, díjak, jutal ékok, stb.) az irányadók. A kölcsön a CIB Bank 
által meghatározott üdülési jogok megvásárlására ve hetı igénybe. 


