HIRDETMÉNY
A KONDÍCIÓS LISTA MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési számlákra
vonatkozóan (BANKI ÓRAREND)
KONDÍCIÓS LISTA MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési számlákra
vonatkozóan (Hétvégi Banki Órarend Hétvégén nyitvatartó fiókok számára)
KONDÍCIÓS LISTA MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési számlákra
vonatkozóan (BANKI ÓRAREND) A MUNKANAPNAK MINŐSÜLŐ SZOMBATI NAPOKRA VONATKOZÓAN
2015. november 9. napjától hatályos módosításáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton tájékoztatja tisztelt Üzletfeleit, hogy az alábbiakban
meghatározott kondíciós listák, Banki Órarendek 2015. november 9. napjától módosulnak az alábbiak szerint:
1/ A „KONDÍCIÓS LISTA MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési számlákra
vonatkozóan (BANKI ÓRAREND)” és „KONDÍCIÓS LISTA MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Magánszemélyek bankszámláira,
valamint letéti őrzési számlákra vonatkozóan (BANKI ÓRAREND) A MUNKANAPNAK MINŐSÜLŐ SZOMBATI NAPOKRA VONATKOZÓAN” és
dokumentumok az alábbi sorokkal a következők szerint kerülnek kiegészítésre:
2015. november 9-től hatályos rendelkezés:

ÜZLETFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ)
Megbízások benyújtása
1
tárgynapi (T) feldolgozásra
beszedési megbízás, hatósági
átutalás
papír alapon, Magnifica Bankárnál

Megbízások teljesítésének
várható időpontja

bankközi átutalás GIRO-n keresztül

Megbízások benyújtása
1
tárgynapi (T) feldolgozásra

Megbízások teljesítésének
várható időpontja

bankon belüli átutalás és saját számlák közötti átvezetés

Banki munkanapon 15 óráig

T+1 Banki munkanap

Banki munkanapon 15 óráig

T Banki munkanap

Banki munkanapon 15 óráig

T Banki munkanap

Banki munkanapon 15 óráig

T Banki munkanap

felhatalmazó levél
papír alapon, Magnifica Bankárnál
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2/ A „KONDÍCIÓS LISTA MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési számlákra
vonatkozóan (BANKI ÓRAREND)” és „KONDÍCIÓS LISTA MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Magánszemélyek bankszámláira,
valamint letéti őrzési számlákra vonatkozóan (BANKI ÓRAREND) A MUNKANAPNAK MINŐSÜLŐ SZOMBATI NAPOKRA VONATKOZÓAN”
dokumentumok alábbi sorai a következők szerint módosulnak:
Jelenleg hatályos rendelkezés:
ÜZLETFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ)
Megbízások benyújtása
1
tárgynapi (T) feldolgozásra
deviza átutalási
megbízás

2015. november 9-től hatályos rendelkezés:
ÜZLETFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ)

deviza átutalási
megbízás

bankközi átutalás

konverzió nélkül
papír alapon,
Magnifica
Bankárnál
CIB Házibank, CIB
Internet Bank,
CIB24

Megbízások
benyújtása
tárgynapi (T)
1
feldolgozásra

Megbízások teljesítésének
várható időpontja

bankközi átutalás

konverzió nélkül

Banki munkanapon 16 óráig

T+2 Banki munkanap
EUR esetén: T+1 Banki
munkanap

papír alapon, Magnifica
Bankárnál

Banki
munkanapon 16
óráig

Banki munkanapon 16 óráig

T+2 Banki munkanap
EUR esetén: T+1 Banki
munkanap

CIB Házibank, CIB
Internet Bank, CIB24

Banki
munkanapon 16
óráig

konverzióval

EUR esetén: T+1 Banki munkanap
EUR-tól és HUF-tól eltérő
devizanem esetén: T+2 Banki
munkanap
EUR esetén: T+1 Banki munkanap
EUR-tól és HUF-tól eltérő
devizanem esetén: T+2 Banki
munkanap

konverzióval

papír alapon,
Magnifica
Bankárnál

Banki munkanapon 16 óráig

T+2 Banki munkanap
EUR esetén: T+1 Banki
munkanap

papír alapon, Magnifica
Bankárnál

Banki
munkanapon 16
óráig

CIB Házibank, CIB
Internet Bank,
CIB24

Banki munkanapon 16 óráig

T+2 Banki munkanap
EUR esetén: T+1 Banki
munkanap

CIB Házibank, CIB
Internet Bank, CIB24

Banki
munkanapon 16
óráig

eBroker

Megbízások teljesítésének
várható időpontja

Nem elérhető

eBroker

EUR esetén: T+1 Banki munkanap
EUR-tól és HUF-tól eltérő
devizanem esetén: T+2 Banki
munkanap
EUR esetén: T+1 Banki munkanap
EUR-tól és HUF-tól eltérő
devizanem esetén: T+2 Banki
munkanap
Nem elérhető

Jelenleg hatályos rendelkezés:

2015. november 9-től hatályos rendelkezés:

MEGBÍZÁSOK VISSZAVONÁSA / MÓDOSÍTÁSA

MEGBÍZÁSOK VISSZAVONÁSA / MÓDOSÍTÁSA
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Bankfiókban

bankon belüli
eseti (nem
értéknapos)
forint átutalás

bankközi eseti
(nem
értéknapos)
forint átutalás

CIB24-en
keresztül

CIB Internet
Bankon

CIB
Házibankon

Nem viszavonható, nem módosítható.

Átvételi
időpontot
megelőzően
Átvételi
(Megbízások
időpontot
átvétele
megelőzően
tárgynapi
(Megbízások
feldolgozásra)
átvétele
benyújtott
tárgynapi
megbízás
feldolgozásra)
nem vonható
benyújtott
vissza.Átvételi
megbízás
időpontot
nem vonható
követően
vissza.Átvételi
benyújtott
időpontot
megbízás
követően
visszavonása
benyújtott
a Bank által
megbízás
történő
visszavonása
teljesítés
bankfióki
időpontját
nyitva tartás
megelőző
szerint, a
napon éjfélig
Bank által
lehetséges.
történő
Módosítás
teljesítés
nem
időpontjáig
lehetséges.
lehetséges.
VIBER-en
Módosítás
keresztül
nem
teljesítendő
lehetséges.
fizetési
megbízás
nem vonható
vissza.

Átvételi
időpontot
megelőzően
(Megbízások
átvétele
tárgynapi
feldolgozásra)
benyújtott
megbízás
nem vonható
vissza.Átvételi
időpontot
követően
benyújtott
megbízás
visszavonása
a Bank által
történő
teljesítés
időpontjáig
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.

Átvételi
időpontot
megelőzően
(Megbízások
átvétele
tárgynapi
feldolgozásra)
benyújtott
megbízás
nem vonható
vissza.Átvételi
időpontot
követően
benyújtott
megbízás
visszavonása
a Bank által
történő
teljesítés
időpontjáig
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.

Bankfiókban

bankon belüli
eseti (nem
értéknapos)
átutalás

bankközi eseti
(nem
értéknapos)
forint átutalás

CIB24-en
keresztül

CIB Internet
Bankon

CIB
Házibankon

Nem viszavonható, nem módosítható.

Átvételi
időpontot
megelőzően
(Megbízások
átvétele
tárgynapi
feldolgozásra)
benyújtott
megbízás
nem vonható
vissza.Átvételi
időpontot
követően
benyújtott
megbízás
visszavonása
bankfióki
nyitva tartás
szerint, a
Bank által
történő
teljesítés
időpontjáig
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.

Átvételi időpontot
megelőzően
(Megbízások
átvétele tárgynapi
feldolgozásra)
benyújtott
megbízás nem
vonható
vissza.Átvételi
időpontot követően
benyújtott
megbízás
visszavonása a
Bank által történő
teljesítés időpontját
megelőző napon
éjfélig lehetséges.
Módosítás nem
lehetséges.

Átvételi
időpontot
Átvételi időpontot megelőzően
megelőzően
(Megbízások
átvétele
(Megbízások
átvétele tárgynapi tárgynapi
feldolgozásra)
feldolgozásra)
benyújtott
benyújtott
megbízás
megbízás nem
vonható
nem vonható
vissza.Átvételi
vissza.Átvételi
időpontot
időpontot
követően
követően
benyújtott
benyújtott
megbízás
megbízás
visszavonása a
visszavonása
Bank által történő a Bank által
történő
teljesítés
időpontjáig
teljesítés
lehetséges.
időpontjáig
lehetséges.
Módosítás nem
Módosítás
lehetséges.
nem
lehetséges.

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: 10136915-2-44 Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

3

Bankfiókban

értéknapos
forint átutalás

rendszeres
(állandó) forint
átutalás

postai
kifizetési
utalvány

CIB24-en
keresztül

CIB Internet
Bankon

Megbízás
visszavonása
az értéknapot
megelőző
Banki
Megbízás visszavonása és
módosítása az értéknapot
munkanapon
bankfióki
megelőző napon éjfélig
lehetséges.
nyitva tartás
szerint
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.
Megbízás
visszavonása
és
módosítása
az
Megbízás visszavonása és
esedékesség
módosítása az esedékesség
napját
napját megelőző napon éjfélig
megelőző
lehetséges.
Banki
munkanapon
bankfióki
nyitva tartás
szerint
lehetséges.

Megbízás
visszavonása T
Banki
munkanapon
8:30-ig
lehetséges.
Módosítás nem
lehetséges.

CIB
Házibankon

Megbízás
visszavonása
az értéknapot
megelőző
napon éjfélig
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.

Nem vonható
vissza, nem
módosítható.

Nem vonható vissza, nem módosítható.

Bankfiókban
Megbízás
visszavonása
az értéknapot
megelőző
Banki
munkanapon
értéknapos
bankfióki
forint átutalás
nyitva tartás
szerint
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.
Megbízás
visszavonása
és
módosítása
az
rendszeres
esedékesség
(állandó) forint
napját
átutalás
megelőző
Banki
munkanapon
bankfióki
nyitva tartás
szerint
lehetséges.
VIBER-en
Nem vonható
keresztüli forint vissza, nem
átutalási
módosítható.
megbízás
Megbízás
visszavonása
T Banki
postai
munkanapon
8:30-ig
kifizetési
utalvány
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.

CIB24-en
keresztül

CIB Internet
Bankon

CIB
Házibankon

Megbízás visszavonása és módosítása
az értéknapot megelőző napon éjfélig
lehetséges.

Megbízás
visszavonása
az értéknapot
megelőző
napon éjfélig
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.

Megbízás visszavonása és módosítása
az esedékesség napját megelőző
napon éjfélig lehetséges.

Nem vonható
vissza, nem
módosítható.

Nem lehetséges.

Nem vonható vissza, nem
módosítható.

Nem vonható vissza, nem módosítható.
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Bankfiókban

csoportos
beszedési
megbízás
letiltása, illetve
limit feletti
engedélyezése
(fizető fél
oldaláról)

bankközi
deviza átutalás

CIB24-en
keresztül

CIB Internet
Bankon

Az esedékesség napján 18:00 óráig
lehetséges.

Megbízás visszavonása és
módosítása (devizanem,
összeg és terhelendő
számlaszám módosításán
kívül) T Banki munkanapon
15:00 óráig, de legkésőbb a
SWIFT kiküldésének
időpontjáig lehetséges.

CIB
Házibankon

Bankfiókban

Nem
lehetséges.

Az
esedékesség
csoportos
napján banki
beszedési
munkanapon
megbízás
a bankfióki
letiltása, illetve
nyitva tartás
limit feletti
szerint, de
engedélyezése
legkésőbb
(fizető fél
18:00 óráig
oldaláról)
lehetséges.

Nem vonható vissza, nem
módosítható.

külföldről érkező
forint átutalások,
EGT devizanemben
érkező átutalások,
nem-EGT
devizanemben
érkező átutalások
(konverziót nem
igénylő tétel esetén),
nem EGT
devizanemben
érkező átutalások
(konverziót igénylő
tétel esetén)

CIB Internet
Bankon

CIB
Házibankon

Az esedékesség napján 18:00 óráig
lehetséges.

Nem
lehetséges.

Megbízás visszavonása és
módosítása (devizanem, összeg és
terhelendő számlaszám
bankközi
módosításán kívül) T Banki
deviza átutalás
munkanapon 15:00 óráig, de
legkésőbb a SWIFT kiküldésének
időpontjáig lehetséges.

Banki munkanap záró időpontja (Üzletfél javára érkező megbízások)
belföldi forint átutalás

CIB24-en
keresztül

Nem vonható vissza, nem
módosítható.

Banki munkanap záró időpontja (Üzletfél javára érkező megbízások)

"Megbízások átvétele tárgynapi (T) feldolgozásra" által
meghatározott időpont

belföldi forint átutalás

"Megbízások átvétele tárgynapi (T)
feldolgozásra" által meghatározott időpontot követő 1. óra
(18 óra)

külföldről érkező forint
átutalások, EGT
devizanemben érkező
átutalások, nem-EGT
devizanemben érkező
átutalások (konverziót
nem igénylő tétel
esetén), nem EGT
devizanemben érkező
átutalások (konverziót
igénylő tétel esetén)

"Megbízások átvétele tárgynapi (T) feldolgozásra" által
meghatározott időpont

"Megbízások átvétele tárgynapi (T) feldolgozásra"
által meghatározott időpontot követő 1. óra
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A végső benyújtási határidő és a következő Banki munkanap kezdő időpontja között
benyújtott megbízásokat a Bank érkezteti, kivéve a VIBER megbízásokat, melyeket a
Bank visszautasít.

A végső benyújtási határidő és a következő Banki munkanap kezdő időpontja
között benyújtott megbízásokat a Bank érkezteti.

3/ A „KONDÍCIÓS LISTA MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési számlákra
vonatkozóan (Hétvégi Banki Órarend Hétvégén nyitvatartó fiókok számára)” dokumentum alábbi sorai a következőkkel kerülnek kiegészítésre:
2015. november 9-től hatályos rendelkezés:

ÜZLETFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ)
Megbízások benyújtása
beszedési megbízás, hatósági
átutalás

Megbízások teljesítésének
várható időpontja

1

bankközi átutalás GIRO-n keresztül

Megbízások benyújtása

1

Megbízások teljesítésének
várható időpontja

bankon belüli átutalás és saját számlák közötti átvezetés

Folyamatos

Következő Banki munkanap +
1 Banki munkanap

Folyamatos

Következő Banki munkanap

hétvégi bankfióki nyitvatartás
szerint

Következő Banki munkanap

hétvégi bankfióki nyitvatartás
szerint

Következő Banki munkanap

papír alapon, Magnifica Bankárnál
felhatalmazó levél
papír alapon, Magnifica Bankárnál

4/ A „KONDÍCIÓS LISTA MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési számlákra
vonatkozóan (Hétvégi Banki Órarend Hétvégén nyitvatartó fiókok számára)” dokumentum alábbi sor megnevezései a következők szerint módosulnak:
Jelenleg hatályos rendelkezés:

2015. november 9-től hatályos rendelkezés:

ÜZLETFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ)

ÜZLETFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ)

Megbízások
benyújtása
tárgynapi (T)
feldolgozásra

Megbízások
teljesítésének
várható
időpontja

Megbízások
benyújtása
tárgynapi (T)
feldolgozásra

Megbízások
teljesítésének
várható
időpontja

Megbízások
1
benyújtása

1

Megbízások
teljesítésének
várható
időpontja

Megbízások
1
benyújtása

Megbízások
teljesítéséne
k várható
időpontja

1

A papír alapú és a faxmegerősítéses BT megbízások esetén a benyújtás
kezdő időpontja a bankfiókok nyitvatartási idejéhez igazodik.

A papír alapú és a faxmegerősítéses BT megbízások esetén a benyújtás
kezdő időpontja a bankfiókok nyitvatartási idejéhez igazodik.
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5/ A „KONDÍCIÓS LISTA MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési számlákra
vonatkozóan (Hétvégi Banki Órarend Hétvégén nyitvatartó fiókok számára)” dokumentum alábbi sorai a következők szerint módosulnak:
Jelenleg hatályos rendelkezés:
MEGBÍZÁSOK VISSZAVONÁSA / MÓDOSÍTÁSA
Bankfiókban

bankon belüli
eseti (nem
értéknapos)
forint átutalás

bankközi eseti
(nem
értéknapos)
forint átutalás

CIB24-en
keresztül

CIB Internet
Bankon

BT-n
keresztül

Nem viszavonható, nem módosítható.

A hétvégét
megelőző
utolsó Banki
munkanapon
az Átvételi
időpontot
megelőzően
(Megbízások
átvétele
tárgynapi
feldolgozásra)
benyújtott
megbízás
nem vonható
vissza.
A hétvégét
megelőző
utolsó Banki
munkanapon
az Átvételi
időpontot
követően
benyújtott
megbízás
visszavonása
hétvégi
bankfióki

A hétvégét
megelőző
utolsó Banki
munkanapon
az Átvételi
időpontot
megelőzően
(Megbízások
átvétele
tárgynapi
feldolgozásra)
benyújtott
megbízás
nem vonható
vissza.
A hétvégét
megelőző
utolsó Banki
munkanapon
az Átvételi
időpontot
követően
benyújtott
megbízás
vissszavonás
a a Bank által
történő

A hétvégét
megelőző
utolsó Banki
munkanapon
az Átvételi
időpontot
megelőzően
(Megbízások
átvétele
tárgynapi
feldolgozásra)
benyújtott
megbízás
nem vonható
vissza.
A hétvégét
megelőző
utolsó Banki
munkanapon
az Átvételi
időpontot
követően
benyújtott
megbízás
visszavonása
a Bank által
történő

2015. november 9-től hatályos rendelkezés:
MEGBÍZÁSOK VISSZAVONÁSA / MÓDOSÍTÁSA

A hétvégét
megelőző
utolsó Banki
munkanapon
az Átvételi
időpontot
megelőzően
(Megbízások
átvétele
tárgynapi
feldolgozásra)
benyújtott
megbízás
nem vonható
vissza.
A hétvégét
megelőző
utolsó Banki
munkanapon
az Átvételi
időpontot
követően
benyújtott
megbízás
visszavonása
a Bank által
történő

Bankfiókban

bankon
belüli eseti
(nem
értéknapos)
átutalás

bankközi eseti
(nem
értéknapos)
forint átutalás

CIB24-en
keresztül

CIB Internet
Bankon

BT-n
keresztül

Nem viszavonható, nem módosítható.

A hétvégét
megelőző
utolsó Banki
munkanapon
az Átvételi
időpontot
megelőzően
(Megbízások
átvétele
tárgynapi
feldolgozásra)
benyújtott
megbízás
nem vonható
vissza.
A hétvégét
megelőző
utolsó Banki
munkanapon
az Átvételi
időpontot
követően
benyújtott
megbízás
visszavonása
hétvégi
bankfióki

A hétvégét
megelőző utolsó
Banki munkanapon
az Átvételi
időpontot
megelőzően
(Megbízások
átvétele tárgynapi
feldolgozásra)
benyújtott
megbízás nem
vonható vissza.
A hétvégét
megelőző utolsó
Banki munkanapon
az Átvételi
időpontot követően
benyújtott
megbízás
vissszavonása a
Bank által történő
teljesítés időpontját
megelőző napon
éjféliig lehetséges.
Módosítás nem
lehetséges.

A hétvégét
megelőző utolsó
Banki
munkanapon az
Átvételi időpontot
megelőzően
(Megbízások
átvétele tárgynapi
feldolgozásra)
benyújtott
megbízás nem
vonható vissza.
A hétvégét
megelőző utolsó
Banki
munkanapon az
Átvételi időpontot
követően
benyújtott
megbízás
visszavonása a
Bank által történő
teljesítés
időpontjáig
lehetséges.
Módosítás nem
lehetséges.

A hétvégét
megelőző
utolsó Banki
munkanapo
n az Átvételi
időpontot
megelőzően
(Megbízáso
k átvétele
tárgynapi
feldolgozásr
a)
benyújtott
megbízás
nem
vonható
vissza.
A hétvégét
megelőző
utolsó Banki
munkanapo
n az Átvételi
időpontot
követően
benyújtott
megbízás
visszavonás
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nyitva tartás
szerint, a
Bank általi
történő
teljesítés
időpontjáig
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.

értéknapos
forint átutalás

Megbízás
visszavonása
az értéknapot
megelőző
napon hétvégi
bankfióki
nyitva tartás
szerint
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.
Bankfiókban

rendszeres
(állandó) forint
átutalás

Megbízás
visszavonása
és
módosítása
az
esedékesség
napját
megelőző
napon
bankfióki
nyitva tartás
szerint
lehetséges..

teljesítés
időpontját
megelőző
napon éjféliig
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.VI
BER-en
keresztül
teljesítendő
fizetési
megbízás
nem vonható
vissza.

teljesítés
időpontjáig
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.

Megbízás visszavonása és
módosítása az értéknapot
megelőző napon éjfélig
lehetséges.

CIB24-en
keresztül

CIB Internet
Bankon

Megbízás visszavonása és
módosítása az esedékesség
napját megelőző napon éjfélig
lehetséges.

Megbízás
visszavonása
az értéknapot
megelőző
napon éjfélig
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.

értéknapos
forint átutalás

BT-n
keresztül

Nem vonható
vissza, nem
módosítható.

a a Bank
által történő
teljesítés
időpontjáig
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.

nyitva tartás
szerint, a
Bank általi
történő
teljesítés
időpontjáig
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.

teljesítés
időpontjáig
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.

Megbízás
Megbízás
visszavonása
visszavonás
az értéknapot
a az
megelőző
értéknapot
napon hétvégi Megbízás visszavonása és módosítása
megelőző
bankfióki
az értéknapot megelőző napon éjfélig
napon
nyitva tartás
lehetséges.
éjfélig
szerint
lehetséges.
lehetséges.
Módosítás
Módosítás
nem
nem
lehetséges.
lehetséges.
Bankfiókban

rendszeres
(állandó) forint
átutalás

Megbízás
visszavonása
és
módosítása
az
esedékesség
napját
megelőző
napon
bankfióki
nyitva tartás
szerint
lehetséges.

CIB24-en
keresztül

CIB Internet
Bankon

BT-n
keresztül

Nem
Megbízás visszavonása és módosítása
vonható
az esedékesség napját megelőző
vissza, nem
napon éjfélig lehetséges.
módosítható
.
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postai
kifizetési
utalvány

csoportos
beszedési
megbízás
letiltása, illetve
limit feletti
engedélyezés
e (fizető fél
oldaláról)

Megbízás
visszavonása
hétvégi
bankfióki
nyitva tartás
szerint
lehetséges.
(Teljesítés
időpontja:
következő
Banki
munkanap).
Módosítás
nem
lehetséges.

Nem vonható vissza, nem módosítható.

Az esedékesség napján 18:00 óráig
lehetséges.

A hétvégét megelőző utolsó
Banki munkanapon az
Átvételi időpontot megelőzően
(Megbízások átvétele
tárgynapi feldolgozásra)
benyújtott megbízás nem
vonható vissza, nem
módosítható. A megbízás
bankközi
visszavonása és módosítása
deviza átutalás
(devizanem, összeg és
terhelendő számlaszám
módosításán kívül) hétvégét
megelőző utolsó Banki
munkanapon az Átvételi
időpontot követően benyújtott
megbízás esetén a hétvégi
bankfióki nyitvatartás szerint
lehetséges. (Teljesítés:

Nem
lehetséges.

Nem vonható vissza, nem
módosítható.

Megbízás
visszavonása
hétvégi
bankfióki
nyitva tartás
szerint
postai
lehetséges.
Nem vonható vissza, nem módosítható.
kifizetési
(Teljesítés
utalvány
időpontja:
következő
Banki
munkanap).
Módosítás
nem
lehetséges.
Az
csoportos
esedékesség
beszedési
napján banki
megbízás
munkanapon
Az esedékesség napján 18:00 óráig
Nem
letiltása, illetve
a bankfióki
lehetséges.
lehetséges.
limit feletti
nyitva tartás
engedélyezés
szerint, de
e (fizető fél
legkésőbb
oldaláról)
18:00 óráig
lehetséges.
A hétvégét megelőző utolsó
Banki munkanapon az Átvételi
időpontot megelőzően
(Megbízások átvétele tárgynapi
feldolgozásra) benyújtott
megbízás nem vonható vissza,
nem módosítható. A megbízás
visszavonása és módosítása
Nem vonható vissza, nem
bankközi
(devizanem, összeg és
módosítható.
deviza átutalás
terhelendő számlaszám
módosításán kívül) hétvégét
megelőző utolsó Banki
munkanapon az Átvételi időpontot
követően benyújtott megbízás
esetén a hétvégi bankfióki
nyitvatartás szerint lehetséges.
(Teljesítés: következő Banki
munkanap, de legkésőbb a
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következő Banki munkanap,
de legkésőbb a SWIFT
kiküldésének időpontja.)

SWIFT kiküldésének időpontja.)

Jelenleg hatályos rendelkezés:

2015. november 9-től hatályos rendelkezés:

Banki munkanap záró időpontja (Üzletfél által benyújtott megbízások)

Banki munkanap záró időpontja (Üzletfél által benyújtott megbízások)

Papír alapon,
Magnifica Bankárnál

Papír alapon,
Magnifica Bankárnál
(bankon belüli eseti
forint átutalás és saját
számlák közötti
átvezetés)
CIB24, CIB Internet
Bank, mobilCIB, CIB
Házibank (bankon
belüli eseti forint és
konverzió nélküli
deviza átutalás és
saját számlák közötti
átvezetés )
eBroker (bankon belüli
eseti forint átutalás és
saját számlák közötti
átvezetés)

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra által
meghatározott időpontot követő 2. óra

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra által
meghatározott időpontot követő 2. óra
CIB24, CIB Internet
Bank, mobilCIB, CIB
Házibank

Jelenleg hatályos rendelkezés:
ÜZLETFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ)
Megbízások benyújtása
1
tárgynapi (T) feldolgozásra
deviza átutalási
megbízás

„Megbízások benyújtása” által meghatározott időpontot
követő 2. óra

„Megbízások benyújtása” által meghatározott időpontot
követő 2. óra

2015. november 9-től hatályos rendelkezés:
ÜZLETFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ)

Megbízások teljesítésének
várható időpontja

Megbízások
1
benyújtása
deviza átutalási
megbízás

bankközi átutalás

konverzió nélkül
papír alapon,
Magnifica
Bankárnál

„Megbízások benyújtása” által meghatározott időpontot
követő 2. óra

Megbízások teljesítésének
várható időpontja
bankközi átutalás

konverzió nélkül
Hétvégi bankfióki nyitva tartás
szerint

Következő Banki munkanap +
2 Banki munkanap
EUR esetén: Következő Banki
munkanap + 1 Banki

papír alapon,
Magnifica Bankárnál

Hétvégi bankfióki nyitva
tartás szerint

EUR esetén: Következő Banki
munkanap + 1 Banki munkanap
EUR-tól és HUF-tól eltérő
devizanem esetén: Következő
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munkanap

CIB Házibank, CIB
Internet Bank,
CIB24

Banki munkanap + 2 Banki
munkanap

Következő Banki munkanap +
2 Banki munkanap
EUR esetén: Következő Banki
munkanap + 1 Banki
munkanap

Folyamatos

konverzióval

papír alapon,
Magnifica
Bankárnál

CIB Házibank, CIB
Internet Bank,
CIB24

eBroker

CIB Házibank, CIB
Internet Bank,
CIB24

EUR esetén: Következő Banki
munkanap + 1 Banki munkanap
EUR-tól és HUF-tól eltérő
devizanem esetén: Következő
Banki munkanap + 2 Banki
munkanap

Folyamatos

konverzióval

Hétvégi bankfióki nyitva tartás
szerint

Következő Banki munkanap +
2 Banki munkanap
EUR esetén: Következő Banki
munkanap + 1 Banki
munkanap

papír alapon,
Magnifica Bankárnál

Hétvégi bankfióki nyitva
tartás szerint

Folyamatos

Következő Banki munkanap +
2 Banki munkanap
EUR esetén: Következő Banki
munkanap + 1 Banki
munkanap

CIB Házibank, CIB
Internet Bank,
CIB24

Folyamatos

Nem elérhető

eBroker

EUR esetén: Következő Banki
munkanap + 1 Banki munkanap
EUR-tól és HUF-tól eltérő
devizanem esetén: Következő
Banki munkanap + 2 Banki
munkanap
EUR esetén: Következő Banki
munkanap + 1 Banki munkanap
EUR-tól és HUF-tól eltérő
devizanem esetén: Következő
Banki munkanap + 2 Banki
munkanap

Nem elérhető

A módosítás indoka:
A módosítás a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. pontjában felsorolt, alábbi indoka alapján
történt:
• a Bank informatikai rendszereiben, belső folyamataiban, eljárási, működési és kockázatvállalási szabályzataiban történő változás.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetősége van arra, hogy a módosításokat ne fogadja el, és ezzel együtt a bankkal megkötött keretszerződését
felmondja, amennyiben ezt a módosítás hatályba lépése előtt - személyesen bankfiókunkban vagy írásban - jelzi bankunk számára. Ebben az esetben a
felmondás azonnali hatályú és felmondásidíj-mentes. A bank a módosítást az üzletfél által elfogadottnak tekinti, ha az üzletfél a módosítás hatálybalépése
előtt a fentieknek megfelelően a bankot nem tájékoztatja arról, hogy a szerződést felmondja.
CIB Bank Zrt.
KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015.09.08.
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