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H i r d e t m é n y  
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HAVÁRIA HELYZETRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA 
2021. augusztus 9. napjával történő  

módosításáról 
 
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban: Bank) 
ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a Bank a Havária helyzetre vonatkozó Különös 
Üzletszabályzatát az alábbi 4. ponttal egészíti ki 2021. augusztus 9. napjától, amely kiegészítés 
miatt a soron következő „Egyéb rendelkezések” pont számozása megváltozik. 

 

4. A fizetési moratórium igénybevételére tekintettel felhalmozódott tartozás rendezésével 
kapcsolatos díjakról 

A fizetési moratórium lejártát követően az érintett hitel-, kölcsönszerződések (továbbiakban: 
Szerződés) a fizetési moratóriumra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően módosult 
feltételekkel kötik a szerződő feleket (a továbbiakban: Szerződésmódosulás), mely a 
törlesztőrészletek változatlanságára vonatkozó szabály alapján azt eredményezi, hogy a 
Szerződések futamideje meghosszabbodik. 

Amennyiben a Szerződésmódosulással érintett Üzletfél jelzi azon szándékát a Bank felé, hogy 
a fizetési moratóriumra tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat- és 
díjtartozását vagy annak egy részét egyösszegben meg kívánja fizetni, a Bank ezen teljes 
vagy részleges előtörlesztésért, valamint a részleges előtörlesztés alapján szükségessé váló 
szerződésmódosításért díjat nem számít fel. 

Amennyiben a Szerződésmódosulással érintett Üzletfél jelzi azon szándékát a Bank felé, hogy 
a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében a Szerződésmódosulásban 
meghatározott törlesztőrészlet összegénél – fogyasztónak minősülő adósok esetében a 
jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályok figyelembevételével megállapított 
– magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését vállalja, a Bank az erre tekintettel 
szükségessé váló szerződésmódosításért díjat nem számít fel.  

A Bank jelen pontban írtakat 2022. december 31. napjáig biztosítja, valamint ezen 
lehetőségekről a honlapján is tájékoztatást nyújt az Üzletfél részére.  
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Közzététel (kifüggesztés) napja: 2021.08.06. 


