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HIRDETMÉNY 
A CIB Végig FIX Ingatlanfedezetes Kölcsönökre vonatkozó kondíciós lista 

2020. december 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. december 1. napjától a CIB Végig 

FIX Ingatlanfedezetes Kölcsönökre vonatkozó kondíciós lista az alábbiak szerint kerül módosításra: 

Jelenleg hatályos rendelkezések 2020. december 1. napjától hatályos rendelkezések 

Induló díj akció  

 

A CIB Bank a 2020. május 1-jétől befogadott, hiánytalan kölcsönigénylések esetén 
az alábbi kedvezményeket biztosítja:  

• A folyósítási díj mértéke 0 forint.  

• Valamennyi, fedezetül felajánlott ingatlan vonatkozásában a fedezetminősítési díj 
visszatérítésre kerül a folyósítást követő 30 naptári napon belül.  

• A kölcsönszerződés megkötése kapcsán a jelzálog/önálló zálogjog 
bejegyzéséért fizetendő földhivatali eljárási illetéket a Bank fizeti2.  

• A kölcsönszerződés megkötése kapcsán a földhivatali ügyintézést a Bank 
díjmentesen átvállalja (Egyéb díj, külön eljárás díja (Földhivatali ügyintézés) 0 Ft).  

• A kölcsönigénylés befogadásához és a folyósításhoz szükséges Takarnet 
lekérdezés díját a Bank fizeti.  

 
2A jelzálog/önálló zálogjog bejegyzéséért fizetendő földhivatali eljárási illeték 
Bank általi megfizetése  

Az akcióban résztvevő ügyletek esetében a jelzálogjog/önálló zálogjog bejegyzésének 
földhivatali ügyintézést a Bank végzi. A jelzálog/önálló zálogjog bejegyzéséért 
fizetendő földhivatali eljárási illetéket a CIB Bank az adott akció keretén belül a 
jóváhagyott és leszerződött ügyletek esetében fizeti meg az illetékes megyei, illetve 
Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala előirányzat-felhasználási keret 
számlájára.  

 

Az akció visszavonásig érvényes! 
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6. Díjak és jutalékok megnevezése 

Egyéb díj, 
külön 
eljárás díja 
/Földhivatali 
ügyintézés/ 

Bankfiókokban igényelhető, földhivatali 
ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatás /pl. 
önálló zálogjog bejegyzése/, amelyet a 
Crespo Car Kft. végez. A szolgáltatás díja 
nem tartalmazza a földhivatali ingatlan 
nyilvántartási igazgatási szolgáltatási díjakat 
/pl. önálló zálogjog bejegyzése, törlésének 
díja/.  
Földhivatalonként kerül felszámításra. 

A kölcsönszerződés megkötése kapcsán a 
Bank díjmentesen biztosítja a földhivatali 
ügyintézést. 

Az Üzletfél által 
megadott 
megbízással 
egyidejűleg kerül 
terhelésre 
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A kondíciós lista megtalálható a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.       CIB Bank Zrt. 
               KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2020.11.30. 

http://www.cib.hu/

