KONDÍCIÓS LISTA
Devizabelföldi magánszemélyek
CIB Extra és Perfekt Személyi Kölcsönre vonatkozóan
Hatályos: 2015. november 25-től

2008. november 3-ától új igénylés nem fogadható be.
Kamatok, díjak, költségek

Devizanem

CIB Extra és Perfekt Személyi Kölcsön
CHF,
ideértve a Forintosítási tv.*
rendelkezései szerint forintra
átváltott CHF devizanemű
kölcsönöket is a Forintosítási tv.
szerinti szerződés módosítás
napjától a forintosítás
értéknapjára visszamenőleges
hatállyal
1. évben 7,99%
2. évtől: 10,99%

HUF2

Ügyfél által fizetendő
éves ügyleti kamat

17,99%

THM1

37,76%

24,65%

Havi kezelési költség /
díj

0,10%

0,10%

20 000 Ft

20 000 Ft

-

80 EUR

Előtörlesztés díja
Előtörlesztés díja
devizában történő
előtörlesztés esetén
Hitelbírálati díj
Szerződés-módosítási
díj
Hitelígérvény díja
Levelezési díj
Késedelmi kamat
Monitoring díj3
Rendkívüli monitoring
díj4

20 000 Ft

20 000 Ft
Díjmentes
ügyleti kamat + 3%5
1000 Ft*
10 000 Ft**

* az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos
kérdések rendezéséről szóló 2015. évi CXLV. törvény
** A Bank a díjból kedvezményt biztosít, a díj mértéke 2010. december 31-ig 0 Ft.
1

A Teljes Hiteldíj Mutatót (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke
nem tükrözi a hitel kamatkockázatát és a deviza alapú kölcsönök árfolyam kockázatát. A THM
meghatározása a tárgynegyedévet megelőző hónap első banki munkanapján érvényes devizaárfolyamok
figyelembevételével történt, 1 millió Ft, 100 hónapos futamidő esetén.
2 Új igénylés a konstrukcióban nem fogadható be.
3 A monitoring díj abban a hónapban kerül felszámításra, amely hónapban az ügyfél hitel- vagy
kölcsönszerződéssel összefüggő fizetési késedelme következtében a Bank behajtási tevékenységet
végez. Behajtási tevékenységnek minősül különösen de nem kizárólagosan: telefonos megkeresés,

felszólító levél küldése. A monitoring díjat a Bank a 2009. december 31-ét követően végzett behajtási
tevékenység esetén számítja fel.
4 A díj abban az esetben fizetendő meg, amikor az ügyfél hitel- vagy kölcsönszerződéssel összefüggő
fizetési késedelme következtében a Bank olyan behajtási tevékenységet végez, melynek során
többszöri, az ügyfél által a Bank rendelkezésére bocsátott elérhetőségen (így különösen, de nem
kizárólagosan telefonon, levélben és/vagy elektronikus csatornán) történő sikertelen kapcsolatfelvételt
követően – az ügyfél személyes megkeresésére kerül sor. A Rendkívüli Monitoring díj a 2009. december
31-ét követően történt személyes megkeresés esetén fizetendő.
5A késedelmi kamat maximális mértéke az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján (június 1., illetve december 1.)
érvényes jegybanki alapkamat (forrás: www.mnb.hu) 24% ponttal növelt mértéke az adott naptári félév teljes időtartamára

Kamatterhelések, díjak és jutalékok felszámításának időpontja
•

nem folyószámlahitelek ügyleti és késedelmi kamatainak terhelése: a kölcsönszerződés havi
fordulónapja
• kényszerhitel kamat terhelése: a naptári hónap utolsó munkanapja
• kezelési költség terhelése:
forint alapú kölcsön esetén és
deviza alapú kölcsön esetén is havonta a törlesztőrészlettel
együtt
• előtörlesztési díj terhelése:
az előtörlesztés napján

A szerződésre a szerződéskötés időpontjában hatályos kondíciók (kamatok, díjak, jutalékok, stb.)
az irányadók.

