Összehasonlító táblázat a CIB Bank fogyasztóknak nyújtott fedezetlen hiteleiről
Termék
Termékfeltételek

Életkor

Jövedelem

Egyéb

Érvényes: 2019. szeptember 04-től

Hitelkártyák
CIB Előrelépő Személyi kölcsön

CIB Babaváró Kölcsön

CIB Folyószámlahitel

Életkor: 20 éves életkor betöltése az igényléskor, és a hitel futamidejének végén nem töltheti be a
Életkor: az igényléskor minimum 20 év.
72. életévet. Amennyiben a hitel futamidejének végén az adós betölti a 72. életévet, akkor olyan
65 év feletti igénylő esetén az igény
adóstárssal igényelhető, aki igényléskor betöltötte már a 20. életévét, s a hitel futamidejének
befogadásának a feltétele minimum 3 havi
lejáratakor nem töltötte be a 72. életévet és a személyi kölcsön további igénylési feltételeinek
jövedelem jóváírás CIB Folyószámlára történő
megfelel.
érkezése.
CIB Babaváró Kölcsön esetén a feleség igényléskor nem töltheti be a 41. életévét.

Minimum havi nettó jövedelem összege: minimálbér1
A minimum havi nettó jövedelem a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a
jövedelem megszerzésének hónapjára megállapított.

Minimum havi nettó jövedelem összege:
minimálbér1
A minimum havi nettó jövedelem a teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló
részére a jövedelem megszerzésének
hónapjára megállapított.

CIB Café Hitelkártya

MasterCard Gold

20-65 év; társkártyánál minimum 14 év
65 év feletti, hitelkártya iránt érdeklődő ügyfeleinknek javasoljuk, hogy
folyószámlahitel terméket vegyen igénybe, és használják a hitelkeretüket
betéti bankkártyával.

Minimum havi nettó jövedelem
összege:
minimálbér1
A minimum havi nettó jövedelem
a teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló
részére a jövedelem
megszerzésének hónapjára
megállapított.

Minimum havi nettó jövedelem
összege:
250.000Ft
A minimum havi nettó jövedelem a
teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkavállaló részére a jövedelem
megszerzésének hónapjára
megállapított.

Állandó magyarországi lakcímmel rendelkező devizabelföldi magánszemély; Egy magán és egy munkahelyi telefonos elérhetőség megadása; Nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben negatív törlesztési múlttal

Szabadfelhasználás
Idegen banki hitel kiváltása

Szabadfelhasználás
Idegen banki hitel kiváltása
Idegen banki hitel kiváltása és
szabadfelhasználás
CIB hitel kiváltása
CIB hitel kiváltása és
szabadfelhasználás

Szabadon felhasználható, így bármikor
fedezheti váratlanul felmerült kiadásait,
átmeneti likviditási problémáira optimális
megoldást nyújt, havi rendszeres átutalási
megbízásai (pl. közüzemi, biztosítási díjak)
biztonsággal teljesülnek akkor is, ha
folyószámláján éppen nem áll rendelkezésre
elegendő összeg.

A hitelkártya elsősorban vásárlásra szolgál, de készpénz felvételére is
alkalmas.
A hitelkártyával történő készpénzfelvételnek minden esetben díja van, és
a tranzakció terhelésének napjától kezdve kamatot számít fel a bank, a
készpénzfelvételre tehát az akár 45 nap kamatmentesség nem vonatkozik.
Szabadon felhasználható a megállapított hitelkeret terhére átutalások is
kezdeményezhetık, mind hagyományos (papír alapú) mind elektronikus
úton. Az átutalással felhasznált összegek kamatozás szempontjából
vásárlásnak minősülnek.

Futamidő

12-84 hónap
(AKTIV450, 7M+AKTIV450, MAGNIFICA és
7M+MAGNIFICA kamatkedvezmény esetén 12-96 hónap),
6 havi lépésközzel

62-240 hónap havi lépésközzel

1 év
A Bank a hitelkeret összegét 1 évre biztosítja,
ami az évfordulón megújításra kerülhet a
Bank adósminősítése alapján.

3 év
A bankkártyát a bank a lejárat előtt automatikusan megújítja.

Hitelösszeg

300 000 Ft-tól 10 000 000 Ft ig,
AKTIV250, AKTIV450 és MAGNIFICA kedvezmény esetében
500 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig
7M+AKTIV250, 7M+AKTIV450, 7M+MAGNIFICA
kedvezmény esetében 7 000 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig

1 000 000 Ft – 10 000 000 Ft

100 000 – 800 000 Ft
(számlatípustól függően)

A hitel célja

1

2018-ban megszerzett jövedelem esetén 91 770 Ft, 2019-ban megszerzett jövedelem esetén 99 085 Ft

200 000 Ft – 1 000 000 Ft

750 000 Ft – 2 000 000 Ft

Összehasonlító táblázat a CIB Bank fogyasztóknak nyújtott fedezetlen hiteleiről

Érvényes: 2019. szeptember 04-től

Termék
Termékfeltételek

Törlesztés módja

CIB Előrelépő Személyi kölcsön

CIB Babaváró Kölcsön

A folyószámlára beérkezett jóváírásból
automatikusan
Forint

Egyenletes (annuitásos)

Devizanem
Fedezet

Hitelkártyák
A fennálló tartozás 5,5%-a,
de minimum 3000 Ft (havonta)

A fennálló tartozás 5%-a,
de minimum 3000 Ft (havonta)

Nincs

Kamat

STANDARD: 18,99%
AKTIVMBÉR: 14,99%
AKTIV120: 10,99%
AKTIV250: 7,77%
7M+AKTIV250: 6,90%
AKTIV450: 7,77%
7M+AKTIV450: 6,90%
MAGNIFICA: 7,77%
7M+MAGNIFICA: 6,90%

THM

STANDARD: 21,05%
AKTIVMBÉR: 16,30%
AKTIV120: 11,73%
AKTIV250: 8,17%
7M+AKTIV250: 7,22%
AKTIV450: 8,17%
7M+AKTIV450: 7,22%
MAGNIFICA: 8,17%
7M+MAGNIFICA: 7,22%

THM1 alapesetnél a kamat: 0%
THM2 alapesetnél a kamat: 7,26%

21,99%
CIB Kártyázó számlacsomagok, ECO
Bankszámla és ECO Plusz Bankszámla esetén:
16,99%

Havi hitelkamat: 2,47%

Havi hitelkamat: 2,47%

THM1 alapeset: 0,47%
THM2 alapeset: 6,20%

CIB ECO Bankszámla esetén: 26,51%
CIB ECO Plusz Bankszámla esetén: 35,32%
CIB Kártyázó Minimum számlacsomag esetén:
25,92%
CIB Kártyázó Médium számlacsomag esetén:
31,00%
CIB Kártyázó Maximum számlacsomag
esetén: 39,63%
Prémium Extra Számla esetén: 39,85%
CIB Classic Magánszámla esetén: 28,36%
CIB Online Számlacsomag esetén: 29,67%

37,15%
CIB Kártyázó Médium és
Maximum Számlacsomag esetén:
34,02%

39,82%
CIB Kártyázó Maximum
Számlacsomag esetén: 34,03%
Prémium Extra Számla esetén
34,81%

A hitelkártyákra vonatkozó
részletes feltételeket, díjakat és
kondíciókat a Kondíciós Lista CIB
Café Hitelkártya Magánszemélyek
részére, a fogyasztók részére szóló
Bankkártya Üzletszabályzat,
valamint az Általános Lakossági
Üzletszabályzat tartalmazza,
melyek megtalálhatóak a
www.cib.hu honlapon és a CIB
bankfiókokban.

A hitelkártyákra vonatkozó részletes
feltételeket, díjakat és kondíciókat a
CIB Hitelkártyák, (CIB Lízing
Hitelkártya, CIB-Generali Hitelkártya,
Aranykor Hitelkártya)
Magánszemélyek részére, a
fogyasztók részére szóló Bankkártya
Üzletszabályzat, valamint az
Általános Lakossági Üzletszabályzat
tartalmazza, melyek megtalálhatóak
a www.cib.hu honlapon és a CIB
bankfiókokban.

Kezelési költség
Folyósítási
jutalék

Díjak, kondíciók,
egyéb költségek

CIB Folyószámlahitel

-

A kondíciókat és egyéb költségeket a hatályos CIB
Előrelépő Személyi Kölcsön Kondíciós Lista és az Általános
Lakossági Üzletszabályzat és a fogyasztók részére szóló
Ingatlanfedezettel nem biztosított hitel-és
kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat
tartalmazza, amelyek megtalálhatóak bankfiókjainkban,
illetve a www.cib.hu honlapunkon.

A kondíciókat és egyéb költségeket a
hatályos CIB Babaváró Kölcsön
Kondíciós Lista és az Általános
Lakossági Üzletszabályzat és a
fogyasztók részére szóló
Ingatlanfedezettel nem biztosított
hitel-és kölcsönszerződésekre
vonatkozó Különös Üzletszabályzat
tartalmazza, amelyek
megtalálhatóak bankfiókjainkban,
illetve a www.cib.hu honlapunkon.

A kondíciókat és egyéb költségeket a hatályos
Magánszemélyek hitelei Folyószámlahitelek,
betétőrző- és lombard hitelekre vonatkozó
kondíciós lista, a fogyasztók és egyéni
vállalkozók részére szóló Általános Lakossági
Üzletszabályzat és a fogyasztók részére szóló
Ingatlanfedezettel nem biztosított hitel-és
kölcsönszerződésekre vonatkozó Különös
Üzletszabályzat tartalmazza, amelyek
megtalálhatóak bankfiókjainkban, illetve a
www.cib.hu honlapunkon.

