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AKCIÓS AJÁNLAT  

 

A CIB Bank (a továbbiakban: Bank) a 2019. október 4-től 2019. november 30-ig befogadott, a HC Központ 
Pénzügyi Közvetítő Kft. által közvetített szabad felhasználású ingatlanfedezetes kölcsönök esetén az ajánlatban 
felsorolt termékek esetében az alábbi kamat, vagy kamatfelár kedvezményeket biztosítja:  

 

1. KAMAT KEDVEZMÉNYEK CIB 5, ILLETVE 10 ÉVES KAMATPERIÓDUSÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ 
INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖNRE VONATKOZÓAN 

 
Kamat kedvezménycsomag PLUSZ: 

 
Az alábbiakban meghatározott havi jóváírási kötelezettség teljesítése esetében 

• a CIB 5 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön hitelkérelmek esetében 
a kamat mértéke megegyezik a hitelkérelem jóváhagyásának időpontjában érvényben lévő CIB Minősített 
Fogyasztóbarát Lakáshitel elnevezésű kondíciós lista szerinti CIB 5 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel 
„Kamat Kedvezménycsomag PLUSZ” igénybevétele esetén irányadó kamat mértékkel,  

• CIB 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön hitelkérelmek esetében a 
kamat mértéke megegyezik a hitelkérelem jóváhagyásának időpontjában érvényben lévő CIB Minősített 
Fogyasztóbarát Lakáshitel elnevezésű kondíciós lista szerinti CIB 10 Minősített Fogyasztóbarát 
Lakáshitel „Kamat Kedvezménycsomag PLUSZ” igénybevétele esetén irányadó kamat mértékével.  

 
Az Üzletfél a havi jóváírási kötelezettséget akkor teljesíti, ha havonta legalább 250.000,-Ft, azaz 
kettőszázötvenezer forint összeg jóváírásra kerül a kölcsönszerződésben megjelölt bankszámláján. Az elvárt 
havi jóváírási kötelezettség több jóváírás útján is teljesíthető. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség nem 
teljesíthető készpénzes befizetés útján, valamint az Üzletfél saját bankszámlái közötti átvezetés útján.  
A jóváírási kötelezettség teljesítésének első ellenőrzésére a folyósítást követő 6. törlesztési esedékesség 
hónapjának utolsó banki munkanapján kerül sor. A Bank azt vizsgálja, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség 
teljesítése a vizsgált időszakban legalább 4 (négy) alkalommal teljesült-e. A további ellenőrzésekre mindig 
az előző vizsgálatot követő 6. törlesztési esedékesség hónapjának utolsó banki munkanapján kerül sor. Az 
elvárt havi jóváírási kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az Üzletfél a kamat kedvezményre a 
rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességtől kezdve nem jogosult, és a kamat 
kedvezmény nélkül számított törlesztő részlet 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.  
A havi jóváírási kötelezettség teljesítés felülvizsgálatának részletes szabályait az Üzletféllel kötött egyedi 
kölcsönszerződés tartalmazza. 

 
Teljes Hiteldíj Mutató (THM)1 
 Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2.” megnevezésű 

akció esetén Kamat kedvezménycsomag PLUSZ figyelembevételével: 

THM értéke egyösszegű folyósítás és CIB 5 
éves kamatperiódusú Szabad felhasználású 
Ingatlanfedezetes Kölcsön esetén 

3,46% 

THM értéke egyösszegű folyósítás és CIB 10 
éves kamatperiódusú Szabad felhasználású 
Ingatlanfedezetes Kölcsön esetén 

 
3,98% 
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Magnifica kedvezménycsomag: 

 
Amennyiben a hitelkérelem befogadásakor az Üzletfél Magnifica vagy Private Banking Üzletfélnek minősül 
vagy vállalja, hogy a kölcsön folyósítását követő első felülvizsgálat időpontjáig a Magnifica vagy Private 
Banking szolgáltatásba történő bekerülés feltételeit teljesíti 

• a CIB 5 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön hitelkérelmek esetében 
a kamat mértéke megegyezik a hitelkérelem jóváhagyásának időpontjában érvényben lévő CIB Minősített 
Fogyasztóbarát Lakáshitel elnevezésű kondíciós lista szerinti CIB 5 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel 
„Magnifica Kedvezménycsomag” igénybevétele esetén irányadó kamat mértékkel,  

• CIB 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön hitelkérelmek esetében a 
kamat mértéke megegyezik a hitelkérelem jóváhagyásának időpontjában érvényben lévő CIB Minősített 
Fogyasztóbarát Lakáshitel elnevezésű kondíciós lista szerinti CIB 10 Minősített Fogyasztóbarát 
Lakáshitel „Magnifica Kedvezménycsomag” igénybevétele esetén irányadó kamat mértékével. 

 
A Bank a Magnifica vagy Private Banking státusz meglétét a folyósítást követő minden 6. törlesztési 
esedékesség hónapjának utolsó banki munkanapján ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés időpontjában az 
Adós már nem Magnifica Üzletfél vagy nem rendelkezik Private Banking szerződéssel, a kamat 
kedvezményre a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességtől kezdve nem 
jogosult, és a kamat kedvezmény nélkül számított törlesztő részlet megfizetésére köteles Amennyiben a 
Bank a rendszeres felülvizsgálat időpontjában azt állapítja meg, hogy az Üzletfél ismételten Magnifica vagy 
Private Banking Üzletfélnek minősül, 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, 
melyről a Bank írásban értesíti.  
A felülvizsgálat részletes szabályait az Üzletféllel kötött egyedi kölcsönszerződés tartalmazza. 
Magnifica Üzletfélnek minősül az az Üzletfél, aki a mindenkor hatályos Fogyasztók és Egyéni Vállalkozók 
részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 27. pontjában meghatározott bekerülési feltételeket 
teljesíti. 
Private Banking Üzletfélnek minősül, aki CIB Private Banking szerződéssel rendelkezik. 

 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)1 
 „Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2.” 

megnevezésű akció esetén Magnifica kedvezménycsomag figyelembevételével: 

THM értéke egyösszegű folyósítás és CIB 5 
éves kamatperiódusú Szabad felhasználású 
Ingatlanfedezetes Kölcsön esetén 

3,25% 

THM értéke egyösszegű folyósítás és CIB 10 
éves kamatperiódusú Szabad felhasználású 
Ingatlanfedezetes Kölcsön esetén 

 

3,67% 

 

A CIB 5, illetve 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön hitelkérelmekre 
vonatkozó egyéb feltételek és kondíciók megegyeznek a CIB 5, illetve 10 éves kamatperiódusú Szabad 
felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön elnevezésű kondíciós listában maghatározottakkal. 

 

 
 

2. KAMAT KEDVEZMÉNYEK CIB VÉGIG FIX 15 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ INGATLANFEDEZETES 
KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓAN 

 

Kamat kedvezménycsomag PLUSZ: 
 

Az alábbiakban meghatározott havi jóváírási kötelezettség teljesítése esetében a CIB Végig FIX 15 Szabad 
felhasználású ingatlanfedezetes kölcsön hitelkérelmek esetében a kamat mértéke megegyezik a 
hitelkérelem jóváhagyásának időpontjában érvényben lévő CIB Végig FIX Ingatlanfedezetes Kölcsönök 
elnevezésű kondíciós lista szerinti CIB Végig FIX Lakáskölcsön „Kamat kedvezménycsomag PLUSZ 15 éves 
futamidő esetén” igénybevétele esetén irányadó kamat mértékkel.  
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Az Üzletfél a havi jóváírási kötelezettséget akkor teljesíti, ha havonta legalább 250.000,-Ft, azaz 
kettőszázötvenezer forint összeg jóváírásra kerül a kölcsönszerződésben megjelölt bankszámláján. Az elvárt 
havi jóváírási kötelezettség több jóváírás útján is teljesíthető. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség nem 
teljesíthető készpénzes befizetés útján, valamint az Üzletfél saját bankszámlái közötti átvezetés útján.  
A jóváírás első ellenőrzésére a folyósítást követő 6. törlesztési esedékesség hónapjának utolsó banki 
munkanapján kerül sor. A Bank azt vizsgálja, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség teljesítése a vizsgált 
időszakban legalább 4 alkalommal teljesült-e. A további ellenőrzésekre mindig az előző vizsgálatot követő 
6. törlesztési esedékesség hónapjának utolsó banki munkanapján kerül sor. Az elvárt havi jóváírási 
kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az Üzletfél a kamat kedvezményre a rendszeres 
felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességtől kezdve a futamidő végéig nem jogosult. A 
havi jóváírási kötelezettség teljesítés felülvizsgálatának részletes szabályait az Üzletféllel kötött egyedi 
kölcsönszerződés tartalmazza. 

 
Teljes Hiteldíj Mutató (THM)1 

 Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2.” 
megnevezésű akció esetén Kamat kedvezménycsomag PLUSZ 
figyelembevételével: 

THM értéke CIB Végig FIX Szabad 
felhasználású ingatlanfedezetes kölcsön 
esetén 15 éves futamidőre 

5,72% 

 
Magnifica kedvezménycsomag: 
 
Amennyiben a hitelkérelem befogadásakor az Üzletfél Magnifica vagy Private Banking Üzletfélnek minősül 
vagy vállalja, hogy a kölcsön folyósítását követő első felülvizsgálat időpontjáig a Magnifica vagy Private 
Banking szolgáltatásba történő bekerülés feltételeit teljesíti a CIB Végig FIX 15 Szabad felhasználású 
Ingatlanfedezetes Kölcsön hitelkérelmek esetében a kamat mértéke megegyezik a hitelkérelem 
jóváhagyásának időpontjában érvényben lévő CIB Végig FIX Ingatlanfedezetes Kölcsönök elnevezésű 
kondíciós lista szerinti CIB Végig FIX Lakáskölcsön „Magnifica kedvezménycsomag 15 éves futamidő 
esetén” igénybevétele esetén irányadó kamat mértékkel. 
 
A Bank a Magnifica vagy Private Banking státusz meglétét a Magnifica kedvezménycsomag igénybevétele 
szempontjából a folyósítást követő minden 6. törlesztési esedékesség hónapjának utolsó banki 
munkanapján ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés időpontjában az Üzletfél nem teljesíti a Magnifica 
szolgáltatás igénybevételének feltételeit vagy nem rendelkezik Private Banking szerződéssel, az Üzletfél a 
kamat kedvezményre a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességtől kezdve 
a futamidő végéig nem jogosult. 
A felülvizsgálat részletes szabályait az Üzletféllel kötött egyedi kölcsönszerződés tartalmazza. 
Magnifica Üzletfélnek minősül az az Üzletfél, aki a mindenkor hatályos Fogyasztók és Egyéni Vállalkozók 
részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 27. pontjában meghatározott bekerülési feltételeket 
teljesíti.  
Private Banking Üzletfélnek minősül, aki CIB Private Banking szerződéssel rendelkezik. 

 

Teljes Hiteldíj Mutató (THM)1 
 Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2.” 

megnevezésű akció esetén Magnifica kedvezménycsomag. 
figyelembevételével: 

THM értéke CIB Végig FIX Szabad 
felhasználású ingatlanfedezetes kölcsön 
esetén 15 éves futamidőre 

5,19% 

 
A CIB Végig FIX Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön hitelkérelmekre vonatkozó egyéb 
feltételek és kondíciók megegyeznek a CIB Végig FIX Ingatlanfedeztes Kölcsönök elnevezésű kondíciós 
listában maghatározottakkal. 
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3. KAMATFELÁR KEDVEZMÉNYEK CIB UNO SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ INGATLANFEDEZETES 
KÖLCSÖNÖK ESETÉBEN  

 
Kamatfelár kedvezménycsomag PLUSZ: 

 
Az alábbiakban meghatározott havi jóváírási kötelezettség teljesítése esetében a CIB UNO Szabad 
Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön hitelkérelmek esetében a kamatfelár mértéke megegyezik a 
hitelkérelem jóváhagyásának időpontjában érvényben lévő CIB UNO Ingatlanfedezetes Kölcsönök 
elnevezésű kondíciós lista szerinti CIB UNO Lakáskölcsön „Kamat kedvezménycsomag PLUSZ” 
igénybevétele esetén irányadó kamatfelár mértékkel. 
Az Üzletfél a havi jóváírási kötelezettséget akkor teljesíti, ha havonta legalább 250.000,-Ft, azaz 
kettőszázötvenezer forint összeg jóváírásra kerül a kölcsönszerződésben megjelölt bankszámláján. Az elvárt 
havi jóváírási kötelezettség több jóváírás útján is teljesíthető. Az elvárt havi jóváírási kötelezettség nem 
teljesíthető készpénzes befizetés útján, valamint az Üzletfél saját bankszámlái közötti átvezetés útján. 
A jóváírás első ellenőrzésére a folyósítást követő 6. törlesztési esedékesség hónapjának utolsó banki 
munkanapján kerül sor. A Bank azt vizsgálja, hogy az elvárt jóváírási kötelezettség teljesítése a vizsgált 
időszakban legalább 4 alkalommal teljesült-e. A további ellenőrzésekre mindig az előző vizsgálatot követő 
6. törlesztési esedékesség hónapjának utolsó banki munkanapján kerül sor. Az elvárt havi jóváírási 
kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén az Üzletfél a kamatfelár kedvezményre a rendszeres 
felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességtől kezdve a futamidő végéig nem jogosult. 
A havi jóváírási kötelezettség teljesítés felülvizsgálatának részletes szabályait az Üzletféllel kötött egyedi 
kölcsönszerződés tartalmazza.  

 
Teljes Hiteldíj Mutató (THM)2 
 
 

  Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2.” 
megnevezésű akció esetén Kamatfelár kedvezménycsomag PLUSZ 
figyelembevételével: 

THM értéke CIB UNO Szabad felhasználású 
ingatlanfedezetes kölcsön esetén 

2,81% 

 
Magnifica kedvezménycsomag 2.: 

 
Amennyiben a hitelkérelem befogadásakor az Üzletfél Magnifica vagy Private Banking Üzletfélnek minősül 
vagy vállalja, hogy a kölcsön folyósítását követő első felülvizsgálat időpontjáig a Magnifica vagy Private 
Banking szolgáltatásba történő bekerülés feltételeit teljesíti a  CIB UNO Szabad Felhasználású 
Ingatlanfedezetes Kölcsön hitelkérelmek esetében a kamat mértéke megegyezik a hitelkérelem 
jóváhagyásának időpontjában érvényben lévő CIB Végig FIX Ingatlanfedezetes Kölcsönök elnevezésű 
kondíciós lista szerinti  CIB UNO Lakáskölcsön „Magnifica kedvezménycsomag 2.” igénybevétele esetén 
irányadó kamat mértékkel.  
A Bank a Magnifica vagy Private Banking státusz meglétét a Magnifica kedvezménycsomag 2. igénybevétele 
szempontjából a folyósítást követő minden 6. törlesztési esedékesség hónapjának utolsó banki 
munkanapján ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés időpontjában az Üzletfél nem teljesíti a Magnifica 
szolgáltatás igénybevételének feltételeit vagy nem rendelkezik Private Banking szerződéssel, az Üzletfél a 
kamatfelár kedvezményre a rendszeres felülvizsgálat időpontját követő első törlesztési esedékességtől 
kezdve a futamidő végéig nem jogosult. 
A felülvizsgálat részletes szabályait az Üzletféllel kötött egyedi kölcsönszerződés tartalmazza. 
Magnifica Üzletfélnek minősül az az Üzletfél, aki a mindenkor hatályos Fogyasztók és Egyéni Vállalkozók 
részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 27. pontjában meghatározott bekerülési feltételeket 
teljesíti.  
Private Banking Üzletfélnek minősül, aki CIB Private Banking szerződéssel rendelkezik. 

 
Teljes Hiteldíj Mutató (THM)1 
 
 

 „Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök 2.” 
megnevezésű akció esetén Magnifica kedvezménycsomag 2. 
figyelembevételével: 

THM értéke CIB UNO Szabad felhasználású 
ingatlanfedezetes kölcsön esetén 

2,81% 
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A CIB UNO Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön hitelkérelmekre vonatkozó egyéb feltételek 
és kondíciók megegyeznek a CIB UNO Ingatlanfedeztes Kölcsönök elnevezésű kondíciós listában 
maghatározottakkal. 

 

 
1Teljes Hiteldíj Mutató (THM) 

• 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.  

• CIB UNO Szabad felhasználású ingatlanfedezetes kölcsön esetén a 2019. október 1-től érvényes THM számítás alapja a 2019. 
szeptember 27-i 12 havi BUBOR, amelynek értéke: 0,29%. 

 
A THM meghatározása során figyelembe nem vett egyéb költségek összege:  

• A fedezetként, illetve hitelcélként szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának beszerzési költsége, mivel a bank hiteligényléshez 
kapcsolódóan nem alkalmazza a díjat. 

• A kölcsönszerződés közokiratba foglalásának díja: a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet szerinti 
összeg, mely a közjegyző munkadíja, költségtérítése, illetve a közjegyzői okiratról készült hiteles másolatok száma alapján 
kerül megállapításra.  

• Az önálló zálogjoggal terhelt ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás költsége az Adósok által választott biztosítónál 
legalább a kölcsönösszeg, és egy éves járulékaira kötött, teljes körű vagyonbiztosítás alkalmazott díjtétele tekintettel arra, 
hogy az a Bank számára nem ismert.  

• A kölcsönhöz kapcsolódó Bankközi átutalás GIRO-n keresztüli, valamint Bankon belüli átutalás díja (a kölcsönösszeg 
eladó részére történő átutalásának, hitelkiváltáshoz kapcsolódóan a kiváltott kölcsönt nyújtó bankhoz történő átutalásának 
díja).  

 

 


