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CIB Easy Kedvezményprogram Kondíciós lista 
 
 

2020. november 2-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. november 2-től az Üzletfelek számára az alábbiak szerint módosul: 

CIB Easy Kedvezményprogram Kondíciós lista 
 

2020. november 2. napja előtt hatályos rendelkezés: 
 

Pénzügyi Lízingre vonatkozó kedvezmény  

Kedvezménnyel érintett termékek: 

• Nyílt végű és zárt végű pénzügyi lízing 

Kedvezménnyel érintett 
kondíció típusa 

Kedvezmény mértéke 
A kedvezmény időtartama  

Éves standard ügyleti kamat  
0,6 % az éves ügyleti kamat 

mértékéből 
a teljes futamidő 

Alapfeltételen felül az igénybevétel további feltétele, hogy a pénzügyi lízing igénylésekor:  

• az adós (nem adóstárs) igénylőnek álljon fenn munkaviszonya a Partnerrel 

• az adós hozzájárulást adjon a pozitív KHR adatainak láthatóságához 
 

THM Nyílt végű pénzügyi lízing esetén: 3 millió forint, 3 éves futamidővel 6,58% - 24,90% és 3 millió forint, 5 
éves futamidővel 6,51% - 24,90%THM Zárt végű pénzügyi lízing esetén: 500 ezer forint, 3 éves futamidővel 
12,26% - 24,90% és 3 millió forint, 5 éves futamidővel 8,34% - 24,90%A pénzügyi lízing kapcsán a CIB Bank Zrt., mint 

a CIB Lízing Zrt. kiemelt közvetítője jár el. A CIB Bank Zrt. közvetítői tevékenysége során eljáró felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti 
Bank (MNB), címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. Az MNB a Hpt. szerinti adatokat tartja nyilván a CIB Bank Zrt.-ről. Ezen adatok a 
www.mnb.hu honlapon bárki által elérhetőek és ellenőrizhetőek. A CIB Bank Zrt. a megbízó CIB Lízing Zrt. pénzügyi intézmény nevében 
és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli. A CIB Bank Zrt. közvetítői tevékenységéért kizárólag a CIB Lízing Zrt.-től, mint megbízójától 
részesül díjazásban. 

 
2020. november 2. napja után hatályos rendelkezés: 
 
A változások és kiegészítések dőlt betűkkel kerültek feltüntetésre. 
 

Pénzügyi Lízingre vonatkozó kedvezmény  

Kedvezménnyel érintett termékek: 

• Zárt végű pénzügyi lízing 

Kedvezménnyel érintett 
kondíció típusa 

Kedvezmény mértéke 
A kedvezmény időtartama  

Éves standard ügyleti kamat  
0,6 % az éves ügyleti kamat 

mértékéből 
a teljes futamidő 

Alapfeltételen felül az igénybevétel további feltétele, hogy a pénzügyi lízing igénylésekor:  

• az adós (nem adóstárs) igénylőnek álljon fenn munkaviszonya a Partnerrel 

• az adós hozzájárulást adjon a pozitív KHR adatainak láthatóságához 
 

THM: 500 ezer forint, 3 éves futamidővel 2,51% - 5,15% és 3 millió forint, 5 éves futamidővel 2,51% - 5,15%A 

pénzügyi lízing kapcsán a CIB Bank Zrt., mint a CIB Lízing Zrt. kiemelt közvetítője jár el. A CIB Bank Zrt. közvetítői tevékenysége során 

http://www.mnb.hu/


 

eljáró felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank (MNB), címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. Az MNB a Hpt. szerinti adatokat 
tartja nyilván a CIB Bank Zrt.-ről. Ezen adatok a www.mnb.hu honlapon bárki által elérhetőek és ellenőrizhetőek. A CIB Bank Zrt. a 
megbízó CIB Lízing Zrt. pénzügyi intézmény nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli. A CIB Bank Zrt. közvetítői 
tevékenységéért kizárólag a CIB Lízing Zrt.-től, mint megbízójától részesül díjazásban. 

 

 
A módosítás oka: 
 

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

bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb 
hatósági rendelkezés hatálybalépése, változása vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának 
változása, továbbá az Európai Unió jogalkotásának eredményeként Magyarországon is kötelezően 
alkalmazandó, vagy várhatóan a magyar jogba implementálásra kerülő új jogforrás, vagy azok változása 

 

 
A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban. 
 
 
Közzététel: Budapest, 2020. október 30. 
 

CIB Bank Zrt.  

http://www.mnb.hu/
http://www.cib.hu/

