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HIRDETMÉNY 
 CIB 5, illetve 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsönökre vonatkozó kondíciós lista 2021. október 18. napjától 

hatályos módosításáról 
   

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti tisztelt Üzletfeleit, hogy 2021. október 18. napjától a CIB 5, illetve 
10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsönökre vonatkozó kondíciós lista az alábbiak szerint kerül módosításra: 

 

2021. október 17-ig hatályos rendelkezések 2021. október 18. napjától hatályos rendelkezések 

 
 

 

Fedezetminősítés díja 

(ingatlanonként) 
Lakó ingatlanok esetében 30 480 Ft,  

„Induló díj akció”   

elnevezésű kedvezmény igénybevétele esetén a 
fedezetminősítés díja visszatérítésre kerül a folyósítást 

követően 
 

A fedezetminősítés díja szempontjából lakóingatlannak 
minősül az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, 

garázs, hétvégi ház, üdülő, apartman megnevezéssel 
nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, 
valamint az azon építési telek megnevezésű ingatlan, 

amire maximum 4 lakásos társasház építhető. 

Nem lakóingatlan esetében 57 150 Ft 

Induló díj akció”   

elnevezésű kedvezmény igénybevétele esetén a 
fedezetminősítés díja visszatérítésre kerül a folyósítást 

követően 

 

Fedezetminősítés díja 

(ingatlanonként) 
Lakó ingatlanok esetében 38 000 Ft  

„Induló díj akció”   

elnevezésű kedvezmény igénybevétele esetén a 
fedezetminősítés díja visszatérítésre kerül a folyósítást 

követően 
 

A fedezetminősítés díja szempontjából lakóingatlannak 
minősül az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, 

garázs, hétvégi ház, üdülő, apartman megnevezéssel 
nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, 
valamint az azon építési telek megnevezésű ingatlan, 

amire maximum 4 lakásos társasház építhető. 

Nem lakóingatlan esetében 76 200 Ft 

Induló díj akció”   

elnevezésű kedvezmény igénybevétele esetén a 
fedezetminősítés díja visszatérítésre kerül a folyósítást 

követően 

A kondíciós lista megtalálható a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban. 
 
CIB Bank Zrt.              KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2021.10.15. 

http://www.cib.hu/

