
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 
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 száma: 
957/1997/F, III/41. 044-10/2002.  BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB 

 

 

H I R D E T M É N Y  

 

CIB Folyószámlahitel Kondíciós Lista és CIB Eseti hitel Kondíciós Lista Kisvállalkozások részére 
2020. december 21-i hatállyal történő módosításáról 

 
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban: Bank) ezúton 
értesíti Tisztelt Üzletfeleit, hogy a Kisvállalkozások részére szóló CIB Folyószámlahitel Kondíciós Lista és 
CIB Eseti hitel Kondíciós Lista 2020. december 21-i hatállyal az alábbiak szerint módosul. A változások 
dőlt betűvel, aláhúzva és szürke háttérrel kiemelve találhatóak. 
 

1. CIB Folyószámlahitel Kondíciós Lista 
 

Jelenlegi rendelkezés 

Hiteltípus CIB Vario 
Folyószámlahitel 

CIB Dinamikus 
Folyószámlahitel 

Kamat / költség 
/ díj 

megnevezés 

Kamat / költség / díj mértéke 

 

Esedékesség Vetítési alap 

 

Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. 
kezességvállalás 

éves díja4 

Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. 
Hirdetményében 
foglalt általános 
díj mértékének 

megfelelően 
alakul. 

Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. 
Hirdetményében 

foglalt általános díj 
mértékének 

megfelelően alakul. 

a hitelkeret 
rendelkezésre 
bocsátásakor5 

a garantált hitelösszeg 

 
4 A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. mindenkor érvényes Hirdetményében feltüntetett díjai alapján kerül felszámításra. A díjjal a 
Bank az Ügyfél folyószámláját megterheli. A díjszámítás módja a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetményének megfelelően: 

Díj összege=hitelösszeg*készfizető kezesség mértéke*kezességvállalási éves díj mértéke*kamattartam szorzó*napok 
száma/360.  

A kamattartam szorzó jelenleg: 1, EUR hitelek esetén 1,1. Napok száma: a kezességvállalási szerződés keltének időpontjától 
a hitelszerződés lejártáig fennálló napok száma.  

A készfizető kezesség mértéke a fedezettől függően az alábbi lehet: 

• Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80%-os készfizető kezességvállalása; 

• Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében: 90%. Garantiqa Krízis Garanciaprogram lezárása 2020. december 31. 

• HG-COSME Program keretében nyújtott készfizető portfóliógarancia kezességvállalás esetén 65%. 
 
 

 

2020. december 21-től hatályos rendelkezés 

Hiteltípus 
CIB Vario 

Folyószámlahitel 
CIB Dinamikus 

Folyószámlahitel 

Kamat / költség 
/ díj 

megnevezés 

Kamat / költség / díj mértéke 

 
Esedékesség 

Vetítési alap 

 

Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. 
kezességvállalás 

éves díja4 

Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. 
Hirdetményében 

foglalt általános díj 

Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. 
Hirdetményében 

foglalt általános díj 

a hitelkeret 
rendelkezésre 
bocsátásakor5 

a garantált hitelösszeg 
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mértékének 
megfelelően alakul. 

mértékének 
megfelelően alakul. 

 
 

4 A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. mindenkor érvényes Hirdetményében feltüntetett díjai alapján kerül felszámításra. A díjjal a 
Bank az Ügyfél folyószámláját megterheli. A díjszámítás módja a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetményének megfelelően: 

Díj összege=hitelösszeg*készfizető kezesség mértéke*kezességvállalási éves díj mértéke*kamattartam szorzó*napok 
száma/360.  

A kamattartam szorzó jelenleg: 1, EUR hitelek esetén 1,1. Napok száma: a kezességvállalási szerződés keltének időpontjától 
a hitelszerződés lejártáig fennálló napok száma.  

A készfizető kezesség mértéke a fedezettől függően az alábbi lehet: 

• Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80%-os készfizető kezességvállalása; 

• Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében: 90%. Garantiqa Krízis Garanciaprogram lezárása 2021. június 30. 

• HG-COSME Program keretében nyújtott készfizető portfóliógarancia kezességvállalás esetén 65%. 

 
 

2. CIB Eseti hitel Kondíciós Lista 
 
 

Jelenlegi rendelkezés 

Devizanem CIB Vario 
Eseti Hitel 

CIB Dinamikus 
Eseti Hitel 

Kamat / költség 
/ díj 

megnevezés 

Kamat / költség / díj mértéke 

 

Esedékesség Vetítési alap 

 

Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. 
kezességvállalás 

éves díja1 

 

Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. 
Hirdetményében 
foglalt általános 
díj mértékének 

megfelelően 
alakul. 

Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. 
Hirdetményében 
foglalt általános 
díj mértékének 

megfelelően 
alakul. 

a hitelkeret 
rendelkezésre 
bocsátásakor2 

a garantált hitelösszeg 

 

1 A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. mindenkor érvényes Hirdetményében feltüntetett díjai alapján kerül felszámításra. A díjjal a Bank az 
Ügyfél folyószámláját megterheli. A díjszámítás módja a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetményének megfelelően: Díj 
összege=hitelösszeg*készfizető kezesség mértéke*kezességvállalási éves díj mértéke*kamattartam szorzó*napok száma/360.  
A kamattartam szorzó jelenleg: 1, EUR hitelek esetén 1,1. Napok száma: a kezességvállalási szerződés keltének időpontjától a 
hitelszerződés lejártáig fennálló napok száma.  
A készfizető kezesség mértéke a fedezettől függően az alábbi lehet: 

• Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 20-80%-os készfizető kezességvállalása; 

• Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében: 90%. Garantiqa Krízis Garanciaprogram lezárása 2020. december 31. 

• HG-COSME Program keretében nyújtott készfizető portfóliógarancia kezességvállalás esetén 85%. 
 

2 A készfizető kezességvállalási díjat évente kell megfizetni a kezességvállalás futamidejétől függően:  
a) legfeljebb egy éves lejáratú kezességvállalásnál a kezességvállalási szerződés keltének időpontjától a végső lejáratig – a 
futamidő napjainak száma szerint időarányosan – a készfizető kezességvállalási szerződésben foglalt tőkeösszeg garantált 
hányada alapján kell megfizetni,  
b) éven túli kezességvállalás esetén évente kell a díjat fizetni:  
• az első évben a készfizető kezességvállalási szerződés keltének időpontjától az év végéig terjedő időszakra, a készfizető 
kezességvállalási szerződésben foglalt tőkeösszeg garantált hányada alapján, az év végéig hátralévő napok száma szerint 
időarányosan,  
• a további években az előző év december 31-én fennálló tőketartozás garantált hányada alapján vagy ha a futamidő ennél 
rövidebb, a végső lejáratig időarányosan. 
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2020. december 21-től hatályos rendelkezés 

Devizanem CIB Vario 
Eseti Hitel 

CIB Dinamikus 
Eseti Hitel 

Kamat / költség 
/ díj 

megnevezés 

Kamat / költség / díj mértéke 

 

Esedékesség Vetítési alap 

 

Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. 
kezességvállalás 

éves díja1 

 

Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. 
Hirdetményében 
foglalt általános 
díj mértékének 

megfelelően 
alakul. 

Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. 
Hirdetményében 
foglalt általános 
díj mértékének 

megfelelően 
alakul. 

a hitelkeret 
rendelkezésre 
bocsátásakor2 

a garantált hitelösszeg 

 

1 A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. mindenkor érvényes Hirdetményében feltüntetett díjai alapján kerül felszámításra. A díjjal a Bank az 
Ügyfél folyószámláját megterheli. A díjszámítás módja a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetményének megfelelően: Díj 
összege=hitelösszeg*készfizető kezesség mértéke*kezességvállalási éves díj mértéke*kamattartam szorzó*napok száma/360.  
A kamattartam szorzó jelenleg: 1, EUR hitelek esetén 1,1. Napok száma: a kezességvállalási szerződés keltének időpontjától a 
hitelszerződés lejártáig fennálló napok száma.  
A készfizető kezesség mértéke a fedezettől függően az alábbi lehet: 

• Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 20-80%-os készfizető kezességvállalása; 

• Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében: 90%. Garantiqa Krízis Garanciaprogram lezárása 2021. június 30. 

• HG-COSME Program keretében nyújtott készfizető portfóliógarancia kezességvállalás esetén 85%. 
 

2 A készfizető kezességvállalási díjat évente kell megfizetni a kezességvállalás futamidejétől függően:  
a) legfeljebb egy éves lejáratú kezességvállalásnál a kezességvállalási szerződés keltének időpontjától a végső lejáratig – a 
futamidő napjainak száma szerint időarányosan – a készfizető kezességvállalási szerződésben foglalt tőkeösszeg garantált 
hányada alapján kell megfizetni,  
b) éven túli kezességvállalás esetén évente kell a díjat fizetni:  
• az első évben a készfizető kezességvállalási szerződés keltének időpontjától az év végéig terjedő időszakra, a készfizető 
kezességvállalási szerződésben foglalt tőkeösszeg garantált hányada alapján, az év végéig hátralévő napok száma szerint 
időarányosan,  
• a további években az előző év december 31-én fennálló tőketartozás garantált hányada alapján vagy ha a futamidő ennél 
rövidebb, a végső lejáratig időarányosan. 

 
 
A módosítás(ok) indoka: 
a Garantiqa Krízis Garanciaprogram meghosszabbítása. 

 
 
Amennyiben az Üzletfél a módosítás hatálybalépéséig nem tájékoztatja a Bankot az ellenkezőjéről, úgy a 
módosítás az Üzletfél által elfogadottnak tekintendő.  

 

 
 
 

CIB Bank Zrt. 
 
A közzététel (kifüggesztés)napja: 2020. december 18. 


