
 

Hirdetmény 
 

CIB Easy Kedvezményprogram Kondíciós lista 
 
 

2020. október 5-i módosításáról 

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti tisztelt Üzletfeleit, hogy a fent 
meghatározott kondíciós listák 2020. október 5-től az Üzletfelek számára az alábbiak szerint módosul: 
 
2020. október 5. napja után hatályos rendelkezés: 
 
A változások és kiegészítések szürke háttérrel és dőlt betűkkel kerültek feltüntetésre. 

Kedvező kamatozású, kombinált megtakarítási termékre vonatkozó kedvezmény  

Kedvezménnyel érintett termék: 

 CIB Tandem Megtakarítás Magnifica Kedvezménnyel 

Leköthető minimum összeg 
(a betéti rész esetében) 

100.000 Forint 

Leköthető maximum összeg 
(a betéti rész esetében) 

5.000.000 Forint 

Lekötési idő (a betéti rész 
esetében) 

3 hónap 

Éves kamat (a betéti rész 
esetében) az első 
kamatperiódusban. 

6,00% (EBKM: 6,14%) 
Az ajánlat másik elemét képező befektetési alapok hozama az alapokban 
lévő befektetési eszközök hozamától függően változó lehet. Az alapok 
múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra. 

Éves kamat (a betéti rész 
esetében), megújuló lekötés 
esetén az első kamatperiódust 
követő kamatperiódusokban 

A mindenkor hatályos azonos futamidejű nem akciós CIB Classic betét 
kamata, mely 0,01% (EBKM: 0,01%) 

A CIB Tandem Megtakarítás 
Magnifica Kedvezménnyel 
feltétele 

CIB Tandem Megtakarítások Magnifica kedvezménnyel 
konstrukciót a CIB EASY kedvezményprogramhoz csatlakozott 
Partnerek munkavállalói is igénybe vehetik! 

Legalább a betétben elhelyezett összeg kétszereséért kell vásárolni, 
vagy jegyezni a meghatározott befektetési termékek* valamelyikéből. 

A CIB Start Tőkevédett Alap, a CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap, a 
CIB Euró Start Kötvény Alap és a CIB Dollár Start Rövid Kötvény 
Alap megvásárlása a Tandem konstrukciók igénybevételére nem 
jogosít! 

A betéti rész futamideje alatt (3 hónap) szükséges a vásárolt/jegyzett 
befektetési termék megléte. 

A betétlekötés, valamint annak feltételeként megvásárolt, illetve jegyzett 
értékpapírok ellenértéke nem származhat a betétlekötés időpontja előtt 
30 napon belül visszaváltott, vagy értékesített, a termék keretein belül 
megvásárolható, jegyezhető értékpapírokból. 

Kivétel: a CIB Start Tőkevédett, a CIB Start 2 Rövid Kötvény, a CIB 
Euró Start Kötvény és a CIB Dollár Start Rövid Kötvény Alapok. Ezen 
alapokból történő visszaváltásokból származó összegekből igénybe 
vehetők a Tandem konstrukciók! 

 



 

 CIB Euró Tandem Megtakarítás Magnifica kedvezménnyel 
 

Leköthető minimum összeg 
(a betéti rész esetében) 

500 Euró 

Leköthető maximum 
összeg 
(a betéti rész esetében) 

15.000 Euró 

Lekötési idő (a betéti rész 
esetében) 

3 hónap 

Éves kamat (a betéti rész 
esetében) az első 
kamatperiódusban. 

4,00% (EBKM: 4,06%) 
Az ajánlat másik elemét képező befektetési alapok hozama az alapokban 
lévő befektetési eszközök hozamától függően változó lehet. Az alapok 
múltbeli hozama nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra. 

Éves kamat (a betéti rész 
esetében), megújuló lekötés 
esetén az első 
kamatperiódust követő 
kamatperiódusokban 

A mindenkor hatályos azonos futamidejű nem akciós CIB Classic betét 
kamata, mely 0,01% (EBKM: 0,01%) 

A CIB Euró Tandem 
Megtakarítás Magnifica 
Kedvezménnyel feltétele 

CIB Euró Tandem Megtakarítások Magnifica kedvezménnyel 
konstrukciót a CIB EASY kedvezményprogramhoz csatlakozott 
Partnerek munkavállalói is igénybe vehetik, akik rendelkeznek 
Bankunknál euró devizanemű folyószámlával! 

Legalább a betétben elhelyezett összeg kétszereséért kell vásárolni 
vagy jegyezni a meghatározott befektetési termékek* valamelyikéből. 

A CIB Start Tőkevédett Alap, a CIB Start 2 Rövid Kötvény Alap, a 
CIB Euró Start Kötvény Alap és a CIB Dollár Start Rövid Kötvény 
Alap megvásárlása a Tandem konstrukciók igénybevételére nem 
jogosít! 

A betéti rész futamideje alatt (3 hónap) szükséges a vásárolt/jegyzett 
befektetési termék megléte. 

A betétlekötés, valamint annak feltételeként megvásárolt, illetve jegyzett 
értékpapírok ellenértéke nem származhat a betétlekötés időpontja előtt 
30 napon belül visszaváltott, vagy értékesített, a termék keretein belül 
megvásárolható, jegyezhető értékpapírokból. 

Kivétel: a CIB Start Tőkevédett, a CIB Start 2 Rövid Kötvény, a CIB Euró 
Start Kötvény és a CIB Dollár Start Rövid Kötvény Alapok. Ezen 
alapokból történő visszaváltásokból származó összegekből igénybe 
vehetők a Tandem konstrukciók! 

 
*Választható befektetési termékek: 

- CIB befektetési alapok (CIB Tőkevédett Származtatott Alapok, CIB Származtatott Alapok és a határozatlan 
futamidejű alapok közül a következők: CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-
Európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, 
CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Balance Alapok Alapja, CIB Euró Balance 
Alapok Alapja, CIB Kötvény Plusz Alap, CIB Relax Alap, CIB Euró Relax Alap, CIB Reflex Vegyes Alapok Alapja, 
CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Alapja, CIB Talentum Total Return Alapok Alapja, CIB Euró Talentum Total 
Return Alapok Alapja, CIB Arany Alapok Alapja, CIB Fundamentum Részvény Alap) vagy, 

- Eurizon EasyFund befektetési alapok. 
 
Egyéb feltételek a CIB Tandem Megtakarítás Magnifica kedvezménnyel és a CIB Tandem Megtakarításra vonatkozóan: 
Állampapír megvásárlása a Tandem konstrukciók igénybevételére nem jogosít! 
 
A betét lekötésére és a kapcsolódó értékpapír vásárlási, jegyzési megbízás megadására a CIB Bank Zrt. Bankfiókjaiban 
és CIB24 telefonos ügyfélszolgálatán keresztül van lehetőség. 



 

 
Amennyiben a befektetési termék rész euró devizanemben denominált, abban az esetben a befektetés forint értéke 
az adott napi CIB Bank által meghatározott deviza középárfolyamon kerül kiszámításra. 
 
Amennyiben a befektetési terméket a betét futamideje alatt az ügyfél visszaváltja, értékesíti, azt más értékpapír 
számlavezetőhöz transzferálja, más személy értékpapír számlájára vezeti át, illetve a befektetési termék megvásárlására, 
jegyzésére vonatkozó megbízását az ügyfél a teljesítést megelőzően visszavonja, abban az esetben a CIB Banknak joga 
van a lekötött betét kamatát a mindenkor hatályos nem akciós CIB Classic betét kamatra módosítani a betét teljes 
futamidejére. 
 
A betétlekötés feltételeként meghatározott értékpapír megvásárlására, jegyzésére vonatkozó tranzakcióra a megbízást a 
betételhelyezés napján kell megadni. 
 
A betét eseti vagy megújuló betétként is leköthető. Megújuló betétlekötés esetén a betét az első kamatperiódust követő 
kamatperiódusokban az azonos futamidejű nem akciós CIB Classic betétek kamataival kamatozik tovább. 
 
A betétek lekötéséhez feltételként a betétlekötés napján megvásárlásra kerülő, illetve jegyzett értékpapírok mindenkori 
teljesítménye a megtakarítás egészének várható alakulását kedvező és kedvezőtlen irányban egyaránt befolyásolhatja, 
ezért kérjük, a befektetési eszközökkel kapcsolatos kockázati tényezőket olvassa el a befektetési eszközök 
tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, ismertetőjében. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, 
portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információkat forgalmazási 
helyeinken és a www.cib.hu, a www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/eurizon_easyfund_befektetesi_alapok 
illetve www.cibalap.hu internetes oldalaikon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci 
viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. Az alapok tájékoztatója, 
kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Bank Zrt. a pénzügyi eszközökről szóló 
előzetes tájékoztatás során köteles megadni. 
 

Hitelkártyára vonatkozó kedvezmény 
 
A CIB Mastercard Gold Hitelkártya és a CIB Optimum Hitelkártya termékek átmenetileg 2020.12.31-ig 
nem igényelhetők. 

 
 
Jelzáloghitelre vonatkozó kedvezmény 

Kedvezménnyel érintett termékek: 
  
CIB UNO Ingatlanfedezetes Kölcsönök: 
 

 
2020. szeptember 1-től a CIB Bank felfüggeszti a CIB UNO Lakáskölcsön és CIB UNO Szabad 
Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön értékesítését, így bankunk 2020. szeptember 1. napjától 
ezen termékek tekintetében kölcsönigénylést nem fogad be. A termék értékesítésének 
felfüggesztése nem érinti a 2020. augusztus 31. napjáig benyújtott kölcsönigénylési kérelmeket.  

 
 CIB UNO Lakáskölcsön 
 CIB UNO Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön 

 
Igénybevétel feltételei: CIB EASY kedvezményprogram CIB UNO, CIB Végig FIX Ingatlanfedezetes 
Kölcsönre, CIB Bank Otthonteremtési Kamattámogatott hitelre, CIB Minősített Fogyasztóbartá Lakáshitelekre, 
CIB 5, illetve 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsönökre, valamint a CIB 
5, illetve 10 Éves Kamatperiódusú Új Építésű Lakáshitelekre vonatkozó kedvezményeit azon Üzletfelek 
igényelhetik,  

 akik a kedvezménnyel érintett kölcsön igénylésekor munkajogviszonyban állnak olyan Partnerrel, aki 
csatlakozott a CIB EASY kedvezményprogramhoz, azaz a Bank és a Partner által aláírt megállapodás 
áll fenn a CIB EASY kedvezményekre vonatkozóan, valamint  

 az Üzletfél a kedvezménnyel érintett kölcsön adósa (nem adóstárs). 
 



 

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása a 2020. október 1-jén érvényes feltételek, illetve a hatályos 
jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM 
mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.  

THM CIB Végig Fix 15 éves futamidejű Lakáscélú kölcsön: 7,48% - 7,62% 
THM CIB Végig Fix 15 éves futamidejű Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes kölcsön: 9,12% 
A 15 éves futamidejű CIB Végig FIX Jelzáloghitelekre vonatkozó THM meghatározása 15 éves futamidő és 5 
millió forint hitelösszeg és az ügyleti kamat és az „Induló díj akció.” megnevezésű akció figyelembevételével 
történt, ezen felül tartalmazza a kölcsön lejáratakor a jelzálogjog törléséért fizetendő földhivatali eljárási illeték 
és a CIB Classic Magánbankszámla „JZH nullás” havi számlavezetési díjkedvezményes díját. Szakaszos 
folyósítás esetén (építési cél): a fentieken túl tartalmazza a műszaki szemlék díját (2 db). 
 
THM CIB Bank Otthonteremtési Kamattámogatott hitele esetén: 3,09%-3,18% 
A fentiekben megadott THM meghatározása 20 éves futamidő és 5 millió forint hitelösszeg és az ügyleti kamat 
figyelembevételével történt „Induló díj akció.” megnevezésű akció esetén. 
Ezen felül tartalmazza a kölcsön lejáratakor a jelzálogjog törléséért fizetendő földhivatali eljárási illeték és a 
CIB Classic Magánszámla „JZH nullás” havi számlavezetési díjkedvezményes díját. Szakaszos folyósítás 
esetén (építési cél): a fentieken túl tartalmazza a műszaki szemlék díját (2 db). Tulajdonjog-fenntartással 
történő új építésű ingatlan vásárlása esetén tartalmazza a műszaki szemle díját is (1 db). 
 
 
THM CIB 5 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén: 4,13%- 4,22% 
A fentiekben megadott THM meghatározása 20 éves futamidő és 5 millió forint hitelösszeg és az ügyleti kamat 
figyelembevételével történt „Induló díj akció.” megnevezésű akció esetén. 
Ezen felül tartalmazza a kölcsön lejáratakor a jelzálogjog törléséért fizetendő földhivatali eljárási illeték és a 
CIB Classic Magánszámla „JZH nullás” havi számlavezetési díjkedvezményes díját.  
Szakaszos folyósítás esetén (építési cél): a fentieken túl tartalmazza a műszaki szemlék díját (2 db).  
 
 
THM CIB 10 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel esetén: 4,63%-4,73% 
A fentiekben megadott THM meghatározása 20 éves futamidő és 5 millió forint hitelösszeg és az ügyleti kamat 
figyelembevételével történt „Induló díj akció.” megnevezésű akció esetén. 
Ezen felül tartalmazza a kölcsön lejáratakor a jelzálogjog törléséért fizetendő földhivatali eljárási illeték és a 
CIB Classic Magánszámla „JZH nullás” havi számlavezetési díjkedvezményes díját.  
Szakaszos folyósítás esetén (építési cél): a fentieken túl tartalmazza a műszaki szemlék díját (2 db). 
 
THM CIB 5 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön esetén: 5,72% 
A fentiekben megadott THM meghatározása 20 éves futamidő és 5 millió forint hitelösszeg és az ügyleti kamat 
figyelembevételével történt „Induló díj akció.” megnevezésű akció esetén. 
Ezen felül tartalmazza a kölcsön lejáratakor a jelzálogjog törléséért fizetendő földhivatali eljárási illeték és a 
CIB Classic Magánszámla „JZH nullás” havi számlavezetési díjkedvezményes díját.  
 
THM CIB 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön esetén: 6,23% 
A fentiekben megadott THM meghatározása 20 éves futamidő és 5 millió forint hitelösszeg és az ügyleti kamat 
figyelembevételével történt „Induló díj akció.” megnevezésű akció esetén. 
Ezen felül tartalmazza a kölcsön lejáratakor a jelzálogjog törléséért fizetendő földhivatali eljárási illeték és a 
CIB Classic Magánszámla „JZH nullás” havi számlavezetési díjkedvezményes díját.  
 
THM CIB 5 Éves Kamatperiódusú Új építésű Lakáshitel esetén: 4,18% 
A fentiekben megadott THM meghatározása 20 éves futamidő és 5 millió forint hitelösszeg és az ügyleti kamat 
figyelembevételével történt „Induló díj akció.” megnevezésű akció esetén. 
Ezen felül tartalmazza a kölcsön lejáratakor a jelzálogjog törléséért fizetendő földhivatali eljárási illeték és a 
CIB Classic Magánszámla „JZH nullás” havi számlavezetési díjkedvezményes díját. A fentieken túl minden 
esetben tartalmazza a műszaki szemle díját (1db).  
 
THM CIB 10 Éves Kamatperiódusú Új építésű Lakáshitel esetén: 4,68% 
A fentiekben megadott THM meghatározása 20 éves futamidő és 5 millió forint hitelösszeg és az ügyleti kamat 
figyelembevételével történt „Induló díj akció.” megnevezésű akció esetén. 



 

Ezen felül tartalmazza a kölcsön lejáratakor a jelzálogjog törléséért fizetendő földhivatali eljárási illeték és 
a CIB Classic Magánszámla „JZH nullás” havi számlavezetési díjkedvezményes díját. A fentieken túl 
minden esetben tartalmazza a műszaki szemle díját (1db).  
 

A CIB UNO Lakáskölcsön, a CIB UNO Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön, a CIB Végig FIX 
Lakáskölcsön és a CIB Végig FIX Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön, a CIB Otthonteremtési 
Kamattámogatott hitel, a CIB Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek, a CIB 5, illetve 10 éves kamatperiódusú 
Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsönök, a CIB 5, illetve 10 Éves Kamatperiódusú Új Építésű 
Lakáshitelek aktuális kamatait, díjait a mindenkor érvényben lévő kondíciós listák tartalmazzák. 

 
A módosítás oka: 
 

A Bank Fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. pontja alapján: 

 a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetősége van arra, hogy a módosításokat ne fogadja el, és ezzel együtt a bankkal 
megkötött keretszerződését felmondja, amennyiben ezt a módosítás hatályba lépése előtt - személyesen 
bankfiókunkban vagy írásban - jelzi számunkra. Ebben az esetben a felmondás azonnali hatályú és felmondási díj-
mentes. A bank a módosítást az ügyfél által elfogadottnak tekinti, ha az ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt a 
fentieknek megfelelően a bankot nem tájékoztatja arról, hogy a szerződést felmondja. 
 
A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban. 
 
 
Közzététel: Budapest, 2020. október 2. 
 

CIB Bank Zrt.  


