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a Megbízások átvételéről és teljesítéséről Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési
számlákra vonatkozó Banki órarend,
a Megbízások átvételéről és teljesítéséről Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési
számlákra vonatkozó Hétvégi Banki órarend,
a Megbízások átvételéről és teljesítéséről Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési
számlákra vonatkozó Munkanapnak minősülő Szombati napokra vonatkozó Banki órarend
2019. március 02-i módosításairól.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti tisztelt Üzletfeleit,
hogy a fent meghatározott kondíciós listák 2020. március 2-től az alábbiak szerint módosulnak. A feltételek
módosítása az azonnali fizetési szolgáltatás bevezetését érinti.

2020 március 2. után hatályos rendelkezések:
A változások és kiegészítések szürke háttérrel, dőlt és félkövér betűkkel kerültek feltüntetésre.
Megbízások átvételéről és teljesítéséről Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési
számlákra vonatkozó Banki órarend:
Az Üzletfél által benyújtott megbízások (kimenő) pont az alábbi sorokkal egészül ki:
Eseti azonnali forint
átutalási megbízás
eseti forint átutalási
megbízás
devizaszámlára
papír alapon,
Magnifica Bankárnál,
Elektronikus
aláírópadon
CIB Internet Bank,
CIB24, CIB Bank
mobilalkalmazás, CIB
Bank Online
CIB TPP csatorna
eBroker
eseti azonnali forint
átutalási megbízás
CIB Internet Bank, CIB
Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online
CIB TPP csatorna

bankközi azonnali átutalás GIRO-n
keresztül

bankon belüli azonnali átutalás és saját számlák
közötti átvezetés

bankközi átutalás GIRO-n keresztül

bankon belüli átutalás és saját számlák közötti
átvezetés

Nem elérhető

Banki napon 16 óráig

T Banki nap

Nem elérhető

Banki napon 16 óráig

T Banki nap

Nem elérhető

Banki napon 16 óráig

T Banki nap

Nem elérhető

Banki napon 16 óráig
T Banki nap
bankon belüli átutalás és saját számlák közötti
átvezetés (terhelés)

bankközi átutalás GIRO-n keresztül
Folyamatos

Azonnal

Folyamatos

Azonnal

Folyamatos

Azonnal

Folyamatos

Azonnal
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Az Üzletfél javára érkező megbízások (bejövő) pont az alábbi sorokkal egészül ki:
forint átutalás
belföldi azonnali forint átutalás
forint- és devizaszámlákra, kivéve
TRY, RUB NZD
bankon belüli azonnali forint
átutalás jóváírása
forint- és devizaszámlákra,
kivéve TRY, RUB NZD
forint számláról indított saját
számlák közötti azonnali forint
átvezetés jóváírása
forint- és devizaszámlákra,
kivéve TRY, RUB NZD
belföldi azonnali forint átutalás,
bankon belüli azonnali forint
átutalás és saját számlák közötti
azonnali forint átvezetés jóváírása
- TRY, RUB, NZD devizaszámlákra

bankközi átutalás
Folyamatos

Azonnal

Folyamatos

Azonnal

Folyamatos

Azonnal

Banki napon 16 óráig

T Banki nap

A Banki nap záró időpontja (Üzletfél javára érkező megbízások) pont az alábbi sorral egészül ki:
azonnali forint átutalás**

Naptári nap 24:00**

A Banki nap kezdő időpontja pont az alábbi sorokkal egészül ki:

Banki nap kezdő időpontja
Azonnali átutalás**

Naptári napon 0:00**

** Azonnali átutalás esetén a Bank minden naptári napon 0 órától 24 óráig tartó munkanapot tart.

Megbízások átvételéről és teljesítéséről Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési
számlákra vonatkozó Hétvégi Banki órarend:
Az Üzletfél által benyújtott megbízások (kimenő) pont az alábbi sorokkal egészül ki:
Megbízások végső benyújtási
határideje 1

Megbízások teljesítsének
várható időpontja

Megbízások végső benyújtási
határideje 1

Megbízások
teljesítsének várható
időpontja

bankközi átutalás GIRO-n keresztül

bankon belüli átutalás és saját számlák közötti átvezetés

Nem elérhető

Nem elérhető

Nem elérhető

Nem elérhető

Nem elérhető

Nem elérhető

Nem elérhető

Nem elérhető
bankon belüli átutalás és saját számlák közötti átvezetés
(terhelés)
Folyamatos
Azonnal

bankközi átutalás GIRO-n keresztül
Folyamatos

Azonnal

Folyamatos

Azonnal

Folyamatos

Azonnal
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Az Üzletfél javára érkező megbízások (bejövő) pont az alábbi sorokkal egészül ki:

forint átutalás
belföldi azonnali forint átutalás
forint- és devizaszámlákra, kivéve
TRY, RUB NZD
bankon belüli azonnali forint
átutalás jóváírása
forint- és devizaszámlákra,
kivéve TRY, RUB NZD
forint számláról indított saját
számlák közötti azonnali forint
átvezetés jóváírása
forint- és devizaszámlákra,
kivéve TRY, RUB NZD
belföldi azonnali forint átutalás,
bankon belüli azonnali forint
átutalás és saját számlák közötti
azonnali forint átvezetés jóváírása
- TRY, RUB, NZD devizaszámlákra

Megbízások végső beérkezési
Megbízások teljesítsének várható időpontja
határideje tárgynapi (T) átvételre
bankközi átutalás
Folyamatos

Azonnal

Folyamatos

Azonnal

Folyamatos

Azonnal

Nem elérhető

Következő Banki nap

A Banki nap záró időpontja (Üzletfél által benyújtott megbízások) pont az alábbival egészül ki:

CIB24, CIB Internet Bank, CIB Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online (bankon belüli eseti forint és konverzió
nélküli deviza átutalás és saját számlák közötti átvezetés )

CIB TPP csatorna

"Megbízások végső benyújtási határideje" által meghatározott időpontot
követő 2. óra, kivéve azonnali forint átutalás**

"Megbízások végső benyújtási határideje" által meghatározott időpontot
követő 2. óra, kivéve azonnali forint átutalás**

A Banki nap záró időpontja (Üzletfél javára érkező megbízások) pont az alábbi sorral egészül ki:
azonnali forint átutalás**

Naptári nap 24:00**

A Banki nap kezdő időpontja pont az alábbi sorokkal egészül ki:
Azonnali átutalás**

Naptári napon 0:00**

** Azonnali átutalás esetén a Bank minden naptári napon 0 órától 24 óráig tartó munkanapot tart.
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Megbízások átvételéről és teljesítéséről Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési
számlákra vonatkozó Munkanapnak minősülő Szombati napokra vonatkozó Banki órarend:
Az Üzletfél által benyújtott megbízások (kimenő) pont az alábbi sorokkal egészül ki:
Megbízások végső
benyújtási határideje
tárgynapi (T)
átvételre1
eseti forint átutalási
megbízás devizaszámlára
papír alapon, Magnifica
Bankárnál, Elektronikus
aláírópadon
CIB Internet Bank, CIB24,
CIB Bank mobilalkalmazás,
CIB Bank Online
CIB TPP csatorna
eBroker
eseti azonnali forint
átutalási megbízás
CIB Internet Bank, CIB
Bank mobilalkalmazás, CIB
Bank Online
CIB TPP csatorna

Megbízások
teljesítésének
várható időpontja

bankközi átutalás GIRO-n keresztül

Megbízások végső
benyújtási határideje
tárgynapi (T) átvételre1

Megbízások
teljesítésének várható
időpontja

bankon belüli átutalás és saját számlák közötti
átvezetés

Nem elérhető

Banki napon 16 óráig

T Banki nap

Nem elérhető

Banki napon 16 óráig

T Banki nap

Nem elérhető

Banki napon 16 óráig

T Banki nap

Nem elérhető

Banki napon 16 óráig
T Banki nap
bankon belüli átutalás és saját számlák közötti
átvezetés (terhelés)

bankközi átutalás GIRO-n keresztül
Folyamatos

Azonnal

Folyamatos

Azonnal

Folyamatos

Azonnal

Folyamatos

Azonnal

Az Üzletfél javára érkező megbízások (bejövő) pont az alábbi sorokkal egészül ki:
forint átutalás
belföldi azonnali forint átutalás
forint- és devizaszámlákra, kivéve TRY, RUB
NZD
bankon belüli azonnali forint átutalás jóváírása
forint- és devizaszámlákra,
kivéve TRY, RUB NZD

Megbízások végső beérkezési
Megbízások teljesítsének várható
határideje tárgynapi (T) átvételre
időpontja
bankközi átutalás
Folyamatos

Azonnal

Folyamatos

Azonnal

forint számláról indított saját számlák közötti
azonnali forint átvezetés jóváírása
forint- és devizaszámlákra,
kivéve TRY, RUB NZD

Folyamatos

Azonnal

belföldi azonnali forint átutalás, bankon belüli
azonnali forint átutalás és saját számlák közötti
azonnali forint átvezetés jóváírása
- TRY, RUB, NZD devizaszámlákra

Banki napon 16 óráig

T Banki nap

A Banki nap záró időpontja (Üzletfél javára érkező megbízások) pont az alábbi sorral egészül ki:
azonnali forint átutalás**

Naptári nap 24:00**

A Banki nap kezdő időpontja pont az alábbi sorokkal egészül ki:
Azonnali átutalás**

Naptári napon 0:00**
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** Azonnali átutalás esetén a Bank minden naptári napon 0 órától 24 óráig tartó munkanapot tart.

A módosítás oka:
a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére
szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. pontjában felsorolt, alábbi indok alapján történt:
Az azonnali fizetési szolgáltatás bevezetésére tekintettel a módosítás



bármely, a Bank működésére, jogviszonyaira kiható jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági
határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági rendelkezés hatálybalépése, változása
vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása, továbbá az Európai Unió
jogalkotásának eredményeként Magyarországon is kötelezően alkalmazandó, vagy várhatóan a
magyar jogba implementálásra kerülő új jogforrás, vagy azok változása

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 számunkra. Ebben az esetben a felmondás azonnali hatályú
és felmondási díj-mentes. A bank a módosítást az ügyfél által elfogadottnak tekinti, ha az ügyfél a módosítás
hatálybalépése előtt a fentieknek megfelelően a bankot nem tájékoztatja arról, hogy a szerződést felmondja.
A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.
Közzététel: Budapest, 2019.december 31.
CIB Bank Zrt.
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