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HIRDETMÉNY 
A CIB Babaváró Kölcsönre vonatkozó kondíciós lista 
2020. szeptember 1. napjától hatályos módosításáról 

  
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti tisztelt Üzletfeleit, hogy 2020. szeptember 1. napjától a CIB Babaváró 
Kölcsönre vonatkozó kondíciós lista módosításra kerül az alábbiak szerint: 

 

Jelenleg hatályos rendelkezések 2020. szeptember 1. napjától hatályos rendelkezések 

Reprezentatív példák CIB Babaváró Kölcsön esetén: Reprezentatív példák CIB Babaváró Kölcsön esetén: 
 

 THM1 alapeset 
esetén 

THM2 alapeset 
esetén: 

A kölcsön teljes összege 10 millió forint 

a kölcsön futamideje 20 év 

a kamat típusa 

5 éves kamatperiódusokban rögzített 
(Államadósság Kezelő Központ 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
által havi rendszerességgel közzétett 

állampapírhozamhoz kötött) 

az ügyleti kamat induló mértéke 0% 0% 

az ügyleti kamat mértéke a 61. 
hónaptól 

0% 6,92% 

teljes hiteldíj mutató 0,47% 5,89% 

a kölcsön teljes díjában foglalt díj 520 348 Ft 6 938 744 Ft 

a fizetendő teljes összeg 10 520 348 Ft 16 938 745 Ft 

törlesztőrészlet induló havi összege 41 667 Ft  41 667 Ft  

kezességvállalási díj induló havi 
összege 

4 167 Ft 4 167 Ft 

a fizetendő törlesztőrészlet és 
kezességvállalási díj induló összege 
együttesen 

45 834 Ft 45 834 Ft 

törlesztőrészlet induló összege a 61. 
hónaptól 

41 667 Ft 67 497 Ft 

a havi törlesztő részlet és 
kezességvállalási díj induló összege 
együttesen a 61. hónaptól 

44 914 Ft 70 743 Ft 

törlesztőrészletek száma 276 db 240 db 

folyósítás típusa egyösszegű folyósítás 

A hitelező neve: CIB Bank Zrt.  

 

 THM1 alapeset 
esetén 

THM2 alapeset 
esetén: 

A kölcsön teljes összege 10 millió forint 

a kölcsön futamideje 20 év 

a kamat típusa 

5 éves kamatperiódusokban rögzített 
(Államadósság Kezelő Központ 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
által havi rendszerességgel közzétett 

állampapírhozamhoz kötött) 

az ügyleti kamat induló mértéke 0% 0% 

az ügyleti kamat mértéke a 61. 
hónaptól 

0% 6,82% 

teljes hiteldíj mutató 0,47% 5,80% 

a kölcsön teljes díjában foglalt díj 520 348 Ft 6 813 026Ft 

a fizetendő teljes összeg 10 520 348 Ft 16 813 026 Ft 

törlesztőrészlet induló havi összege 41 667 Ft  41 667 Ft  

kezességvállalási díj induló havi 
összege 

4 167 Ft 4 167 Ft 

a fizetendő törlesztőrészlet és 
kezességvállalási díj induló összege 
együttesen 

45 834 Ft 45 834 Ft 

törlesztőrészlet induló összege a 61. 
hónaptól 

41 667 Ft 67 055 Ft 

a havi törlesztő részlet és 
kezességvállalási díj induló összege 
együttesen a 61. hónaptól 

44 931 Ft 70 319 Ft 

törlesztőrészletek száma 276 db 240 db 

folyósítás típusa egyösszegű folyósítás 

A hitelező neve: CIB Bank Zrt.  
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3. Az ügyleti kamat és egyéb járulékok mértékének meghatározása, a 
kamatmérték módosulása kamatfordulókor 

3. Az ügyleti kamat és egyéb járulékok mértékének meghatározása, a 
kamatmérték módosulása kamatfordulókor 

Állampapírhozam 
I. 

az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.). által havi 
rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző 
három naptári hónapban tartott 5 éves névleges 
futamidejű államkötvény aukcióin kialakult - a betéti 
kamat és az értékpapírok hozama számításáról és 
közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően 
számított - átlaghozamok adott aukciókon elfogadott 
mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga. 

Állampapírhozam az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.). által havi 
rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző 
három naptári hónapban tartott 5 éves névleges 
futamidejű államkötvény aukcióin kialakult - a betéti 
kamat és az értékpapírok hozama számításáról és 
közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően 
számított - átlaghozamok adott aukciókon elfogadott 
mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga. 

Állampapírhozam 
II. 

az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a 
közzétételt megelőző naptári hónapban tartott 5 éves 
névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult - a 
betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és 
közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően 
számított - átlaghozamok adott aukciókon elfogadott 
mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 

Ügyleti kamat a kölcsön szerződésszerű törlesztése során a Bank által 
érvényesített, a kölcsönösszeg éves százalékos 
mértékében – a hatályos Kondíciós listában – 
meghatározott ellenszolgáltatás, amely  
- szerződésszerű teljesítés esetén nem haladja 
meg az Állampapírhozam I. 130%-ának 2 
százalékponttal növelt mértékét,  
- a kamattámogatás megszűnését követően nem 
haladhatja meg Állampapírhozam II. 130%-ának 5 
százalékponttal növelt mértékét. 

Ügyleti kamat a kölcsön szerződésszerű törlesztése során a Bank által 
érvényesített, a kölcsönösszeg éves százalékos 
mértékében – a hatályos Kondíciós listában – 
meghatározott ellenszolgáltatás, amely  
- szerződésszerű teljesítés esetén nem haladja 
meg az Állampapírhozam 130%-ának 2 százalékponttal 
növelt mértékét,  
- a kamattámogatás megszűnését követően nem 
haladhatja meg Állampapírhozam 130%-ának 5 
százalékponttal növelt mértékét. 

 
A meghirdetett módosítás oka a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet (a babaváró támogatásról) szerinti ellenszolgáltatás mértékének változása. 

 
A kondíciós lista megtalálható a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban. 
 
 
CIB Bank Zrt. 

KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2020.08.31. 

http://www.cib.hu/

