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A CIB Pro Kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik
munkajogviszonyban állnak olyan vállalkozással (továbbiakban: Partner) akinek a Bankkal
együttműködési megállapodása (továbbiakban: együttműködési megállapodás) áll fenn CIB Pro
Kedvezménycsomagra vonatkozóan.
A CIB Pro Kedvezménycsomag keretében a kedvezmények igénybevételének alapfeltétele a kedvezmény
igénylésének időpontjában a munkaviszony fennállásának igazolása. Az egyes kedvezménytípusok
tekintetében a további feltételek, részletek a jelen kondíciós listában, az adott kedvezmény részletes leírásában
találhatóak.
A kedvezménycsomag keretében a bank különböző termékekre biztosít kedvezményeket. A kedvezmények
külön-külön is igénybe vehetőek az Üzletfél választásától és az általa igényelt/igénybe vett termékektől
függően. Szükséges, hogy az Üzletfél a kedvezménnyel érintett termék (alaptermék) igénylési feltételeinek
megfeleljen.
A CIB Pro Kedvezménycsomagra vonatkozó kondíciós listában szereplő termékek kedvezménnyel nem érintett
díjai tekintetében az adott termékre vonatkozó mindenkor hatályos kondíciós lista sztenderd díjai az irányadóak.

Bankszámlára vonatkozó kedvezmény
A bankszámlára vonatkozó kedvezmények kizárólag CIB Kártyázó Számlacsomag esetén vehetőek
igénybe.
A kedvezmények a CIB Kártyázó Számlacsomagok havi számlavezetési díjaira vonatkoznak.
CIB Kártyázó
Minimum
Számlacsomag
(A termék
értékesítését a
Bank 2018. 01.
01-től
megszünteti)
Kedvezménnyel érintett díj típusa
Havi Számlavezetési díj

CIB Kártyázó
Médium
Számlacsomag
(A termék
értékesítését a
Bank 2018. 01.
01-től
megszünteti)

CIB Kártyázó
Maximum
Számlacsomag
(A termék
értékesítését a
Bank 2018. 01. 01től megszünteti)

Kedvezmény mértéke
50%

50%

50%

A Pro kedvezménycsomagban a legalább havi 30 bankkártyás vásárlás esetén járó díjvisszatérítés mértéke
75%-ról 100%-ra nő.
CIB Kártyázó
Minimum
Számlacsomag
(A termék
értékesítését a
Bank 2018. 01.
01-től
megszünteti)
Visszatérítés mértékét meghatározó
bankkártya-tranzakciók
legalább 10 betéti- vagy hitelkártyával történt
vásárlási tranzakció előző naptári hónapban

CIB Kártyázó
Médium
Számlacsomag
(A termék
értékesítését a
Bank 2018. 01.
01-től
megszünteti)

CIB Kártyázó
Maximum
Számlacsomag
(A termék
értékesítését a
Bank 2018. 01. 01től megszünteti)

Díjvisszatérítés mértéke %-ban a havi számlavezetési
díjból
25%
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legalább 20 betéti- vagy hitelkártyával történt
vásárlási tranzakció előző naptári hónapban

50%

legalább 30 betéti- vagy hitelkártyával történt
vásárlási tranzakció előző naptári hónapban

100%

A CIB Pro kedvezménycsomagra vonatkozó kondíciós listában szereplő termékek kedvezménnyel nem érintett
díjai tekintetében a CIB Kártyázó Számlacsomagra vonatkozó mindenkor hatályos kondíciós lista sztenderd
díjai az irányadóak

A CIB Pro Kedvezménycsomag bankszámlára vonatkozó kedvezményeit azon Üzletfelek igényelhetik:
• akik munkajogviszonyban állnak olyan vállalkozással (továbbiakban: Partner), akinek a bankkal
együttműködési megállapodása áll fenn CIB Pro Kedvezménycsomagra vonatkozóan;
•

vállalják, hogy munkáltatójuktól (Partnertől) a havi jövedelem a bankszámlaszerződés aláírásának
hónapját követő 2 naptári hónapon belül a kedvezménnyel érintett bankszámlájukra érkezik.
CIB Pro bankszámlára vonatkozó kedvezményt a bank addig nyújtja, ameddig az együttműködési
megállapodás és a munkavállaló Üzletfél Partnerrel létesített munkaviszonya fennáll. A kedvezmény
megszűnik az együttműködési megállapodás és/vagy a Partnerrel fennálló munkaviszony megszűnésével.
Bank a munkavállalói jogviszony fennállását oly módon vizsgálja (kivéve a passzív munkavállalói státusz
esetét), hogy havonként ellenőrzi, hogy az Üzletfél kedvezménnyel érintett bankszámlájának a javára
munkabér/jövedelem jóváírás történt-e a Partner által a bankhoz bejelentett bankszámlájának terhére.
A Bank passzív munkavállalói státusz (pl. táppénz, TGYÁS-, GYED-állomány, fizetés nélküli szabadság, fizetés
nélküli távollét, egyéb) esetén a kedvezményt határozott, az Üzletfél passzív munkavállalói státuszra vonatkozó
bejelentésétől számított 1 év időtartamra nyújtja.
Közös tulajdonú bankszámla esetén a feltételeknek a bankszámlaszámla szerződésben számlatulajdonosként
(nem a Társtulajdonosként) megjelölt Üzletfélnek kell megfelelnie.
A kedvezmények megszűnését követően a bankszámlára a mindenkor hatályos
Számlacsomagra vonatkozó kondíciós lista sztenderd kondíciói lesznek az irányadóak.

CIB

Kártyázó

Jelzáloghitelre vonatkozó kedvezmény
Kedvezménnyel érintett termékek:
CIB UNO Ingatlanfedezetes Kölcsönök:
• CIB UNO Lakáskölcsön
• CIB UNO Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön
A kedvezmény a 2015. február 6. napjától teljes körűen befogadott CIB UNO kölcsönigénylésekre
vonatkozik.
CIB Végig FIX Ingatlanfedezetes Kölcsönök:
2018. augusztus 15-től a CIB Bank felfüggeszti a CIB Végig FIX10 Lakáskölcsön és a CIB Végig
FIX10 Szabad Felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön értékesítését, így bankunk 2018. augusztus
15. napjától ezen termékek tekintetében kölcsönigénylést nem fogad be. A termék értékesítésének
felfüggesztése nem érinti a 2018. augusztus 14. napjáig benyújtott kölcsönigénylési kérelmeket.
•
•

CIB Végig FIX Lakáskölcsön 10 éves vagy 15 éves futamidővel
CIB Végig FIX Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön 10 éves vagy 15 éves futamidővel
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A kedvezmény a 2015. március 16. napjától teljes körűen befogadott CIB Végig FIX Ingatlanfedezetes
kölcsönigénylésekre vonatkozik.

CIB Bank Otthonteremtési Kamattámogatott hitel:
A kedvezmény a 2016. augusztus 1. napjától teljes körűen befogadott CIB Otthonteremtési
Kamattámogatott hiteligénylésekre vonatkozik.
CIB Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek::
• CIB 5 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel
• CIB 10 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel
A kedvezmény a 2017. szeptember 20. napjától teljes körűen befogadott CIB Minősített Fogyasztóbarát
Lakáshitel igénylésekre vonatkozik.
CIB 5, illetve 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön::
• CIB 5 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön
• CIB 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön
A kedvezmény a 2017. szeptember 20. napjától teljes körűen befogadott CIB 5, illetve 10 éves
kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsön igénylésekre vonatkozik.
CIB 5, illetve 10 Éves Kamatperiódusú Új építésű Lakáshitel:
• CIB 5 Éves Kamatperiódusú Új építésű Lakáshitel
• CIB 10 Éves Kamatperiódusú Új építésű Lakáshitel
A kedvezmény a 2019. július 19. napjától teljes körűen befogadott CIB 5, illetve 10 Éves Kamatperiódusú
Új építésű Lakáshitel igénylésekre vonatkozik.
A kedvezmény: 100 000 Ft, melyet a bank a kedvezménnyel érintett kölcsön folyósítását követő 30 napon
belül az ügyfélnek a kölcsön folyósítására szolgáló lakossági forint bankszámláján ír jóvá. A jóváírás egyszeri,
az ügyfél szabadon rendelkezhet az összeg felhasználásáról.
Igénybevétel feltételei: CIB Pro Kedvezménycsomag CIB UNO, CIB Végig FIX Ingatlanfedezetes Kölcsönre,
CIB Bank Otthonteremtési Kamattámogatott hitelre, CIB Minősített Fogyasztóbartá Lakáshitelekre, valamint
CIB 5, illetve 10 éves kamatperiódusú Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes Kölcsönökre vonatkozó
kedvezményeit azon Üzletfelek igényelhetik, akik a kedvezménnyel érintett kölcsön igénylésekor
munkajogviszonyban állnak olyan Partnerrel, akinek a bankkal együttműködési megállapodása áll fenn CIB Pro
Kedvezménycsomagra vonatkozóan, valamint az üzletfél a kedvezménnyel érintett kölcsön adósa (nem
adóstárs).

Kedvezmény nyújtásának további feltételei:
• CIB Pro Kedvezménycsomag ingatlanfedezetes kölcsönre vonatkozó kedvezmény megállapodás
legkésőbb a kedvezménnyel érintett kölcsönszerződés megkötésekor aláírásra kerüljön;
• A kölcsön folyósításának és a törlesztőrészletek terhelésének helyéül a kedvezményt igénylő Üzletfél
által, a nevére megnyitott bankszámla szolgáljon. Közös tulajdonú bankszámla esetén a kedvezményt
igénylő Üzletfél a bankszámla-szerződés számlatulajdonosaként (nem a Társtulajdonosként)
szerepeljen.
• A kedvezménnyel érintett kölcsön folyósításra kerüljön.
A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása a 2021. február 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.
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THM CIB Végig Fix Lakás kölcsön: 7,48% - 7,59%
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 Végig Fix Szabad felhasználású Ingatlanfedezetes kölcsön: 9,12%
A fentiekben megadott THM meghatározása 15 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 Magánbankszámla „JZH nullás” havi számlavezetési díjkedvezményes díját.

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 (1db)

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).
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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 aktuális kamatait, díjait a mindenkor érvényben lévő kondíciós listák tartalmazzák

Személyi kölcsönre vonatkozó kedvezmény
Hatályos:
Bankfiókban indított igényléskor: 2017. szeptember 25. napjától kelt alapfeltétel vizsgálat iránti kérelem
esetén vagy
CIB24-en indított igényléskor: hitelképesség vizsgálat alapján 2017. szeptember 25. napjától történő
jóváhagyás esetén
Kedvezménnyel érintett termékek:
•

CIB Előrelépő Személyi Kölcsön

Kedvezménnyel érintett
kondíció típusa
Éves ügyleti kamat

Kedvezmény mértéke
8% az éves ügyleti kamat mértékéből

A kedvezmény időtartama
a teljes futamidő

Alapfeltételen felül az igénybevétel további feltétele, hogy a kölcsön igénylésekor:
• az adós (nem adóstárs) igénylőnek álljon fenn munkaviszonya a Partnerrel és
• az adós a Partnerrel fennálló munkaviszonyát az igényléshez benyújtott igénylőlapon megtett
nyilatkozatával igazolja.
A CIB Pro CIB Előrelépő személyi kölcsönre vonatkozó kedvezmény más, CIB Előrelépő személyi
kölcsönre vonatkozó kedvezménnyel nem összevonható.
THM: 500 ezer forint, 3 éves futamidővel és 3 millió forint, 5 éves futamidővel 11,73 %
A feltüntetett THM-érték a CIB Pro Kedvezménycsomagban elérhető kamat kedvezményt tartalmazza. Az aktuális kondíciókat a mindenkor
érvényben lévő magánszemélyek CIB Előrelépő Személyi Kölcsöneire vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza.

Hatályos: 2017. március 21. és 2017. június 1. között folyósított ügyletek esetén, valamint 2017. június 2-től
2017. szeptember 24-ig indított alapfeltétel vizsgálat iránti kérelem esetén
Kedvezménnyel érintett termékek:
•

CIB Előrelépő Személyi Kölcsön

Kedvezménnyel érintett
kondíció típusa
Éves ügyleti kamat

Kedvezmény mértéke
6 % az éves ügyleti kamat
mértékéből

A kedvezmény időtartama
a teljes futamidő

Alapfeltételen felül az igénybevétel további feltétele, hogy a kölcsön igénylésekor:
• az adós (nem adóstárs) igénylőnek álljon fenn munkaviszonya a Partnerrel és
• az adós a Partnerrel fennálló munkaviszonyát az igényléshez benyújtott igénylőlapon megtett
nyilatkozatával igazolja.
A CIB Pro Személyi kölcsönre vonatkozó kedvezmény más, személyi kölcsönre vonatkozó kedvezménnyel
nem összevonható.
THM: 500 ezer forint, 3 éves futamidővel és 3 millió forint, 5 éves futamidővel 14,00 %
A feltüntetett THM-érték a CIB Pro Kedvezménycsomagban elérhető kamat kedvezményt tartalmazza. Az aktuális kondíciókat a mindenkor
érvényben lévő magánszemélyek CIB Előrelépő Személyi Kölcsöneire vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza.
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Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004
Adószám: 10136915-4-44
CSASZ:17781028-5-44 Csoport közösségi adószám: HU17781028 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély
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Hatályos: 2015. október 1-től folyósított kölcsönre
Kedvezménnyel érintett termékek:
•

CIB Előrelépő Személyi Kölcsön

Kedvezménnyel érintett
kondíció típusa
Éves ügyleti kamat

Kedvezmény mértéke

A kedvezmény időtartama
a teljes futamidő

1 % az éves ügyleti kamat
mértékéből

Alapfeltételen felül az igénybevétel további feltétele, hogy a kölcsön igénylésekor:
• az adós (nem adóstárs) igénylőnek álljon fenn munkaviszonya a Partnerrel és
• az adós Partnerrel fennálló munkaviszonyának igazolására szolgáló dokumentum benyújtásra kerüljön.
THM: 500 ezer forint, 3 éves futamidővel és 3 millió forint, 5 éves futamidővel 21,05 %
A feltüntetett THM-érték a CIB Pro Kedvezménycsomagban elérhető kamat kedvezményt tartalmazza. Az aktuális kondíciókat a mindenkor
érvényben lévő magánszemélyek CIB Előrelépő Személyi Kölcsöneire vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza.

Hitelkártyára vonatkozó kedvezmény
Hatályos: 2017. március 6-tól igényelt alábbi hitelkártyákra
Kedvezménnyel érintett termékek:
• CIB Café Hitelkártya
• CIB MasterCard Gold Hitelkártya
Kedvezménnyel érintett díj típusa

Kedvezmény mértéke

Főkártya éves díja az első évben

100%

Társkártya éves díja az első évben

100%

Alapfeltételen felül az igénybevétel további feltételei, hogy a hitelkártya igénylésekor:
•
•

A főkártyabirtokos igénylőnek álljon fenn munkaviszonya a Partnerrel és
A Főkártyabirtokos a Partnerrel fennálló munkaviszonyát az igényléshez benyújtott igénylőlapon
megtett nyilatkozatával igazolja.

Hatályos: 2015. május 24-től igényelt alábbi hitelkártyákra
Kedvezménnyel érintett termékek:
• CIB Café Hitelkártya
• CIB MasterCard Gold Hitelkártya
Kedvezménnyel érintett díj típusa
Főkártya éves díja az első és második évben

Kedvezmény mértéke
50%

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500
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Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004
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Alapfeltételen felül az igénybevétel további feltételei, hogy a hitelkártya igénylésekor:
• A főkártyabirtokos igénylőnek álljon fenn munkaviszonya a Partnerrel és
• A főkártyabirtokos Partnerrel fennálló munkaviszonyának igazolására szolgáló dokumentum
benyújtásra kerüljön továbbá,
• A Főkártyabirtokos a hitelkártya igénylésekor nem rendelkezik olyan termékkel, mely keretében a
főkártya éves díjára vonatkozóan nyújtott kedvezmények a CIB Pro kedvezménycsomagra tekintettel
nyújtott kedvezményeknél kedvezőbbek akár mértékük akár érvényességük tekintetében.
Ha a kedvezmény ideje alatt a Főkártyabirtokos olyan terméket vesz igénybe, mely termék keretében adott
főkártya éves díjára vonatkozóan nyújtott kedvezmény kedvezőbb akár mértéke akár érvényessége
tekintetében, mint a jelen kondíciós listában meghatározott Hitelkártyára vonatkozó kedvezmény, jelen
kondíciós listában meghatározott Hitelkártyára vonatkozó kedvezmény megszűnik és az e termék keretében
adott kedvezmény lesz az irányadó. A jelen kondíciós listában meghatározott Hitelkártyára vonatkozó
kedvezmény akkor sem lesz újra érvényes, ha Hitelkártyára vonatkozó kedvezmény ideje alatt ezt a terméket
a Főkártyabirtokos megszünteti.
THM: 375 ezer Forint, 3 éves futamidővel CIB Café Hitelkártya esetén: 37,15%
THM: 750 ezer Forint, 3 éves futamidővel CIB MasterCard Gold Hitelkártya esetén: 39,82%
A THM a CIB Pro Kedvezménycsomagban elérhető Főkártya éves díjkedvezményt nem tartalmazza. A hitelkártya nem egyenletes
törlesztésű hitelnek minősül.
Az aktuális kondíciókat a mindenkor érvényben lévő CIB Café Hitelkártyára vonatkozó Kondíciós Lista, a CIB MasterCard Gold esetében
a „CIB Hitelkártyák, CIB Lízing Hitelkártya, CIB-Generali Hitelkártya, Aranykor Hitelkártya Magánszemélyek részére” című Kondíciós Lista
tartalmazza.

AEGON Lakástakarékra vonatkozó kedvezmény
Az Aegon Lakástakarékpénztár Zrt. értékesítési tevékenységét 2018. október 1-jével felfüggeszti, így a bank
lakás-előtakarékossági szerződés megkötése tekintetében ajánlatokat 2018. szeptember 24. napjától nem
fogad be.
Hatályos: 2017. július 1-jétől igényelt megtakarításra
Kedvezménnyel érintett termék:
•

AEGON Otthon VIP

Kedvezmény:
Számlanyitási díj a szerződéses összeg 0%-a.
Igénybevétel feltételei:
1. CIB Pro Kedvezménycsomag és AEGON Lakástakarékra vonatkozó kedvezményeit azon Üzletfelek
igényelhetik, akik a Lakástakarék igénylésekor munkajogviszonyban állnak olyan Partnerrel, akinek a
bankkal együttműködési megállapodása áll fenn CIB Pro Kedvezménycsomagra vonatkozóan,
valamint az üzletfél a megtakarítási szerződés szerződője, azaz a lakás-előtakarékoskodója.
2. Minimum 10 000 Ft havi betét összege
A CIB Bank Zrt. az AEGON Magyarország Lakástarakarék Zrt. megbízott partnereként közvetíti a
lakástakarékpénztári terméket.
2A 82/2010. sz. kormány rendrendelet szerint számított egységesített betéti kamatláb mutató:
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Az EBKM - a megtakarítási időtől függően - állami támogatással 4,22%-10,72%, állami támogatás nélkül -0,62
- -1,52%. Az EBKM 20 000 Ft-os havi betételhelyezéssel került meghatározásra, az egyes értékek a különböző
futamidők alapján térnek el egymástól (futamidő 46-120 hónap), a 10,72%-os EBKM érték a 46 hónapos
megtakarítási futamidőhöz tartozó állami támogatást is tartalmazó EBKM. AZ EBKM-et az aktuális feltételek és
a hatályos jogszabályok figyelembe vételével határoztuk meg, a feltételek változása esetén mértéke
módosulhat.
A CIB Bank az Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. függő közvetítője. A tájékoztatás nem teljes
körű, részletek a https://www.aegonlakastakarek.hu/infotar/szabalyzatok oldalon elérhető Üzletszabályzatban.

Hatályos: 2017. február 1-jétől 2017. június 30-ig igényelt megtakarításra
Kedvezménnyel érintett termék:
•

AEGON Kamat Fix VIP 3

Kedvezmény:
Számlanyitási díj a szerződéses összeg 0%-a.
Igénybevétel feltételei:
1. CIB Pro Kedvezménycsomag és AEGON Lakástakarékra vonatkozó kedvezményeit azon Üzletfelek
igényelhetik, akik a Lakástakarék igénylésekor munkajogviszonyban állnak olyan Partnerrel, akinek a
bankkal együttműködési megállapodása áll fenn CIB Pro Kedvezménycsomagra vonatkozóan,
valamint az üzletfél a megtakarítási szerződés szerződője, azaz a lakás-előtakarékoskodója.
2. Minimum 10 000 Ft havi betét összege
A CIB Bank Zrt. az AEGON Magyarország Lakástarakarék Zrt. megbízott partnereként közvetíti a
lakástakarékpénztári terméket.
EBKM – megtakarítási időtől függően – állami támogatással 5,23 – 11,87%, állami támogatás nélkül 0,15 –
0,36%. Az EBKM-et havi 20 000 forintos betétbefizetés alapján került kiszámításra, az egyes értékek a
különböző futamidők alapján térnek el egymástól (futamidő 48-120 hónap). A tájékoztatás nem teljes körű,
részletek az Aegon Lakástakarék Üzletszabályzatában.
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