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
2016. március 2-i változásáról.
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti tisztelt Üzletfeleit, hogy az alábbiakban meghatározott kondíciós
listák, 2016. március 2-től az alábbiak szerint kedvezően módosulnak:

1) A „KONDÍCIÓS LISTA MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési számlákra
vonatkozóan (BANKI ÓRAREND)” dokumentum alábbi sorai a következők szerint módosulnak:

Jelenleg hatályos rendelkezés:

2016. március 2-től hatályos rendelkezés:

ÜZLETFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ)

ÜZLETFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ)

Megbízások
Megbízások
Megbízások
benyújtása
teljesítésének
benyújtása
tárgynapi (T)
várható
tárgynapi (T)
1
1
feldolgozásra
időpontja
feldolgozásra
eseti forint
átutalási
megbízás
papír
alapon,
Magnifica
Bankárnál
CIB
Házibank,
CIB Internet
Bank,
mobilCIB,
CIB24
eBroker

bankközi átutalás GIRO-n
keresztül
Banki
munkanapon:
15:00-ig

Banki
munkanapon:
16:30-ig

T Banki
munkanap

T Banki
munkanap

Nem elérhető

Megbízások
teljesítésének
várható időpontja
eseti forint
átutalási
megbízás

bankon belüli átutalás és saját
számlák közötti átvezetés
Banki
munkanapon
bankfióki
nyitvatartásig

Folyamatos

Folyamatos
(csak
átvezetés
lehetséges)

T Banki munkanap

papír alapon,
Magnifica
Bankárnál

Azonnal

CIB Házibank,
CIB Internet
Bank, mobilCIB,
CIB24, CIB
Bank
mobilalkalmazás

Azonnal

eBroker

Megbízások
Megbízások
Megbízások
Megbízások
benyújtása
teljesítésének
benyújtása
teljesítésének
tárgynapi (T)
várható
tárgynapi (T)
várható
1
1
feldolgozásra
időpontja
feldolgozásra
időpontja
bankon belüli átutalás és
bankközi átutalás GIRO-n
saját számlák közötti
keresztül
átvezetés
Banki
Banki
T Banki
munkanapon
T Banki
munkanapon:
munkanap
bankfióki
munkanap
15:00-ig
nyitvatartásig
Banki
munkanapon:
16:30-ig

T Banki
munkanap

Nem elérhető

Folyamatos

Azonnal

Folyamatos
(csak
átvezetés
lehetséges)

Azonnal
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értéknapos
és
rendszeres
(állandó)
forint
átutalási
megbízás

bankközi átutalás GIRO-n
keresztül

papír
alapon,
Magnifica
Bankárnál

Értéknap előtti
Banki
munkanapon
bankfióki
nyitva tartás
szerint

Értéknap

CIB
Házibank,
CIB Internet
Bank,
CIB24

Értéknap előtti
nap éjfélig

Értéknap

értéknapos
forint átutalási
megbízás

bankon belüli átutalás és saját
számlák közötti átvezetés

papír alapon,
Magnifica
Bankárnál

Értéknap előtti
Banki
munkanapon
bankfióki
nyitva tartás
szerint

Értéknap

Értéknap előtti
nap éjfélig

Értéknap

CIB Házibank,
CIB Internet
Bank, CIB24,
CIB Bank
mobilalkalmazás
rendszeres
(állandó) forint
átutalási
megbízás

bankközi átutalás GIRO-n
keresztül
Értéknap előtti
Banki
munkanapon
bankfióki
nyitva tartás
szerint

Értéknap

Értéknap előtti
nap éjfélig

Értéknap

bankközi átutalás GIRO-n
keresztül

papír alapon,
Magnifica
Bankárnál

Értéknap előtti
Banki
munkanapon
bankfióki
nyitva tartás
szerint

CIB Házibank,
CIB Internet
Bank, CIB24

Értéknap előtti
nap éjfélig

bankon belüli átutalás és
saját számlák közötti
átvezetés
Értéknap előtti
Banki
munkanapon
Értéknap
bankfióki
nyitva tartás
szerint
Értéknap előtti
nap éjfélig

Értéknap

bankon belüli átutalás és
saját számlák közötti
átvezetés

Értéknap

Értéknap előtti
Banki
munkanapon
bankfióki
nyitva tartás
szerint

Értéknap

Értéknap

Értéknap előtti
nap éjfélig

Értéknap

2016. március 2-től hatályos rendelkezés:
Jelenleg hatályos rendelkezés:
deviza átutalási
megbízás

bankközi átutalás

deviza átutalási
megbízás
konverzió nélkül

bankon belüli átutalás és
saját számlák közötti
átvezetés

konverzió nélkül

papír alapon,
Magnifica
Bankárnál

Banki
munkanapon
16 óráig

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

Banki
munkanapon
16 óráig

papír alapon,
Magnifica
Bankárnál

T Banki
munkanap

bankközi átutalás

bankon belüli átutalás és saját
számlák közötti átvezetés**

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

T Banki munkanap
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CIB Házibank, CIB
Internet Bank,
CIB24

Banki
munkanapon
16 óráig

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

Folyamatos

Azonnal

Banki
munkanapon
16 óráig

T Banki
munkanap

Banki
munkanapon
16 óráig

T Banki
munkanap

Banki
munkanapon
16 óráig
(csak
átvezetés
lehetséges)

T Banki
munkanap

EUR
esetén:
T+1 Banki
munkanap
CIB Házibank,
Banki
EUR-tól és
CIB Internet Bank,
munkanapon HUF-tól
Folyamatos
Azonnal
CIB24, CIB Bank
16 óráig
eltérő
mobilalkalmazás**
devizanem
esetén:
T+2 Banki
munkanap
**A CIB Bank mobilalkalmazáson kizárólag a saját számlák közötti átvezetés
érhető el.

konverzióval

papír alapon,
Magnifica
Bankárnál

Banki
munkanapon
16 óráig

CIB Házibank, CIB
Internet Bank,
CIB24

Banki
munkanapon
16 óráig

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

konverzióval
EUR
esetén:
T+1 Banki
munkanap
papír alapon,
Banki
EUR-tól és
Banki
Magnifica
munkanapon HUF-tól munkanapon T Banki munkanap
Bankárnál
16 óráig
eltérő
16 óráig
devizanem
esetén:
T+2 Banki
munkanap
EUR
esetén:
T+1 Banki
munkanap
CIB Házibank,
Banki
EUR-tól és
Banki
CIB Internet Bank,
munkanapon HUF-tól munkanapon T Banki munkanap
CIB24, CIB Bank
16 óráig
eltérő
16 óráig
mobilalkalmazás**
devizanem
esetén:
T+2 Banki
munkanap
**A CIB Bank mobilalkalmazáson kizárólag a saját számlák közötti átvezetés
érhető el.

eBroker

Nem elérhető

Banki
munkanapon
16 óráig
(csak
átvezetés

T Banki munkanap
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lehetséges)

2016. március 2-től hatályos rendelkezés:

Jelenleg hatályos rendelkezés:

MEGBÍZÁSOK VISSZAHÍVÁSA

MEGBÍZÁSOK VISSZAHÍVÁSA
visszahívás
benyújtásának
módja
papír alapon,
CIB24, Magnifica
Bankárnál
CIB Házibank, CIB
Internet Bank

A megbízás Bank által történő teljesítésének időpontját követő 30
Banki munkanapon belül, illetve postai kifizetési utalvány esetén
a postai kézbesítés megkezdéséig.
Nem lehetséges.

visszahívás
benyújtásának
módja
papír alapon,
CIB24,
Magnifica
Bankárnál
CIB Házibank,
CIB Internet
Bank, CIB Bank
mobilalkalmazás

A megbízás Bank által történő teljesítésének időpontját követő
30 Banki munkanapon belül, illetve postai kifizetési utalvány
esetén a postai kézbesítés megkezdéséig.

Nem lehetséges.

Jelenleg hatályos rendelkezés:
2016. március 2-től hatályos rendelkezés:

Banki munkanap záró időpontja (Üzletfél által benyújtott
megbízások)
papír alapon,
Magnifica
Bankárnál
CIB 24, CIB
Internet Bank,
mobilCIB, CIB
Házibank

Banki munkanap záró időpontja (Üzletfél által benyújtott
megbízások)

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

papír alapon,
Magnifica
Bankárnál
CIB 24, CIB
Internet Bank,
mobilCIB, CIB
Házibank, CIB
Bank
mobilalkalmazás

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

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

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

2) A „KONDÍCIÓS LISTA MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési számlákra
vonatkozóan (BANKI ÓRAREND)” dokumentum az alábbi oszloppal a következők szerint kerül kiegészítésre:
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:
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2016. március 2-től hatályos rendelkezés:
Jelenleg hatályos rendelkezés:

MEGBÍZÁSOK VISSZAVONÁSA / MÓDOSÍTÁSA

MEGBÍZÁSOK VISSZAVONÁSA / MÓDOSÍTÁSA
Bankfiókban
bankon belüli
eseti (nem
értéknapos)
átutalás

CIB24-en
keresztül

CIB Internet
Bankon

Bankfiókban

CIB
Házibankon

Nem viszavonható, nem módosítható.

Átvételi
Átvételi
időpontot
időpontot
Átvételi
Átvételi
megelőzően
megelőzően
időpontot
időpontot
(Megbízások
(Megbízások
megelőzően
megelőzően
átvétele
átvétele
(Megbízások (Megbízások
tárgynapi
tárgynapi
átvétele
átvétele
feldolgozásra)
tárgynapi
tárgynapi
feldolgozásra)
benyújtott
benyújtott
feldolgozásra) feldolgozásra)
megbízás
megbízás
benyújtott
benyújtott
nem vonható
nem vonható
megbízás
megbízás
vissza.Átvételi
vissza.Átvételi nem vonható nem vonható
időpontot
bankközi eseti
időpontot
vissza.Átvételi vissza.Átvételi
követően
(nem
követően
időpontot
időpontot
benyújtott
értéknapos)
benyújtott
követően
követően
megbízás
benyújtott
benyújtott
forint átutalás
megbízás
visszavonása
visszavonása
megbízás
megbízás
bankfióki
a Bank által visszavonása visszavonása
nyitva tartás
történő
a Bank által
a Bank által
szerint, a
teljesítés
történő
történő
Bank által
időpontját
teljesítés
teljesítés
történő
megelőző
időpontjáig
időpontjáig
teljesítés
napon éjfélig
lehetséges.
lehetséges.
időpontjáig
lehetséges.
Módosítás
Módosítás
lehetséges.
Módosítás
nem
nem
Módosítás
nem
lehetséges.
lehetséges.
nem
lehetséges.
lehetséges.

bankon belüli
eseti (nem
értéknapos)
átutalás

CIB24-en
keresztül

CIB Internet
Bankon

CIB Bank
mobilalkalmazás

Nem viszavonható, nem módosítható.

Átvételi
Átvételi
időpontot
időpontot
Átvételi
megelőzően
megelőzően
időpontot
(Megbízások
(Megbízások megelőzően
átvétele
átvétele
(Megbízások
tárgynapi
tárgynapi
átvétele
feldolgozásra)
feldolgozásra)
tárgynapi
benyújtott
benyújtott
feldolgozásra)
megbízás
megbízás
benyújtott
nem vonható
nem vonható
megbízás
vissza.
vissza.
nem vonható
Átvételi
Átvételi
vissza.
időpontot
bankközi eseti
időpontot
Átvételi
követően
(nem
követően
időpontot
benyújtott
értéknapos)
benyújtott
követően
megbízás
forint átutalás
megbízás
benyújtott
visszavonása
visszavonása
megbízás
bankfióki
a Bank által visszavonása
nyitva tartás
történő
a Bank által
szerint, a
teljesítés
történő
Bank által
időpontját
teljesítés
történő
megelőző
időpontjáig
teljesítés
napon éjfélig
lehetséges.
időpontjáig
lehetséges.
Módosítás
lehetséges.
Módosítás
nem
Módosítás
nem
lehetséges.
nem
lehetséges.
lehetséges.

Nem elérhető,
módosítás nem
lehetséges.
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CIB
Házibankon

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.

értéknapos
forint átutalás

rendszeres
(állandó) forint
átutalás

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

Megbízás visszavonása és
módosítása az értéknapot
megelőző napon éjfélig
lehetséges.

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

értéknapos
forint átutalás

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

Nem vonható
vissza, nem
módosítható.

rendszeres
(állandó) forint
átutalás

VIBER-en
Nem vonható
keresztüli forint
Nem
Nem vonható vissza, nem
vissza, nem
átutalási
lehetséges.
módosítható.
módosítható.
megbízás
Megbízás
visszavonása
T Banki
postai
munkanapon
kifizetési
8:30-ig
Nem vonható vissza, nem módosítható.
utalvány
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.
csoportos
Az
beszedési
esedékesség
megbízás
napján banki Az esedékesség napján 18:00
Nem
óráig lehetséges.
letiltása, illetve munkanapon
lehetséges.
limit feletti
a bankfióki
engedélyezése nyitva tartás

Megbízás
visszavonása
az értéknapot
Megbízás
Megbízás
megelőző
visszavonása
visszavonása és
Banki
az értéknapot
Megbízás visszavonása és
módosítása az
munkanapon
megelőző
módosítása az értéknapot
értéknapot
bankfióki
napon éjfélig
megelőző napon éjfélig
megelőző napon
nyitva tartás
lehetséges.
lehetséges.
éjfélig lehetséges a
szerint
Módosítás
CIB Bank
lehetséges.
nem
mobilalkalmazásban.
Módosítás
lehetséges.
nem
lehetséges.
Megbízás
visszavonása
és
módosítása
az
esedékesség
Megbízás visszavonása és
Nem elérhető,
Nem vonható
napját
módosítása az esedékesség
módosítás nem
vissza, nem
megelőző
napját megelőző napon éjfélig
lehetséges.
módosítható.
Banki
lehetséges.
munkanapon
bankfióki
nyitva tartás
szerint
lehetséges.

VIBER-en
Nem vonható
keresztüli forint
vissza, nem
átutalási
módosítható.
megbízás
Megbízás
visszavonása
T Banki
postai
munkanapon
kifizetési
8:30-ig
utalvány
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.
csoportos
Az
beszedési
esedékesség
megbízás
napján banki
letiltása, illetve munkanapon
limit feletti
a bankfióki
engedélyezése nyitva tartás

Nem elérhető,
módosítás nem
lehetséges.

Nem vonható
vissza, nem
módosítható.

Nem vonható vissza, nem
módosítható.

Nem elérhető,
módosítás nem
lehetséges.

Nem vonható
vissza, nem
módosítható.

Az esedékesség napján
18:00 óráig lehetséges.

Nem elérhető,
módosítás nem
lehetséges.

Nem
lehetséges.

Nem
lehetséges.

Nem vonható
vissza, nem
módosítható.
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(fizető fél
oldaláról)

bankközi
deviza átutalás

szerint, de
legkésőbb
18:00 óráig
lehetséges.

(fizető fél
oldaláról)

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

Nem vonható vissza, nem
módosítható.

bankközi
deviza átutalás

szerint, de
legkésőbb
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.

Nem vonható
vissza, nem
módosítható.

Nem elérhető,
módosítás nem
lehetséges.

Nem vonható
vissza, nem
módosítható.

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 következők szerint módosulnak:
Jelenleg hatályos rendelkezés:

2016. március 2-től hatályos rendelkezés:

ÜZLETFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ)

ÜZLETFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK
(KIMENŐ)

Megbízások
1
benyújtása
eseti forint
átutalási
megbízás

Megbízások
teljesítsének
várható
időpontja

bankközi átutalás GIRO-n
keresztül

papír
alapon,Magnifica
Bankárnál

Hétvégi
bankfióki nyitva
tartás szerint

Következő
Banki
munkanap

CIB Házibank,
CIB Internet
Bank, mobilCIB,
CIB24

Folyamatos

Következő
Banki
munkanap

eBroker
értéknapos és
rendszeres
(állandó) forint
átutalási

Nem elérhető

bankközi átutalás GIRO-n
keresztül

Megbízások
Megbízások
teljesítsének
1
benyújtása
várható
időpontja
bankon belüli átutalás és
saját számlák közötti
átvezetés
Hétvégi
bankfióki
Tárgynap
nyitva tartás
szerint
Folyamatos
Folyamatos
(csak
átvezetés
lehetséges)

Azonnal

Azonnal

bankon belüli átutalás és
saját számlák közötti
átvezetés

Megbízások
Megbízások
Megbízások
teljesítsének
benyújtása
benyújtása
várható
1
1
időpontja
eseti forint
átutalási
megbízás

bankközi átutalás GIRO-n
keresztül

Hétvégi
papír
bankfióki
alapon,Magnifica
nyitva tartás
Bankárnál
szerint
CIB Házibank,
CIB Internet
Bank, mobilCIB, Folyamatos
CIB24, CIB Bank
mobilalkalmazás

Megbízások
teljesítsének
várható
időpontja

bankon belüli átutalás és saját
számlák közötti átvezetés

Következő
Banki
munkanap

Hétvégi
bankfióki
nyitva tartás
szerint

Tárgynap

Következő
Banki
munkanap

Folyamatos

Azonnal

eBroker

Nem elérhető

értéknapos

bankközi átutalás GIRO-n

Folyamatos
(csak
Azonnal
átvezetés
lehetséges)
bankon belüli átutalás és saját
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megbízás

papír
alapon,Magnifica
Bankárnál

CIB Házibank,
CIB Internet
Bank, CIB24

forint átutalási
megbízás
Értéknap előtti
nap bankfióki
nyitva tartás
szerint

Értéknap
(értéknap sem
szabadnap,
sem
munkaszüneti
nap nem lehet)

Értéknap előtti
nap éjfélig

Értéknap
(értéknap sem
szabadnap,
sem
munkaszüneti
nap nem lehet)

Értéknap
(értéknap napja
Értéknap előtti
sem
nap bankfióki
szabadnap,
nyitva tartás
sem
szerint
munkaszüneti
nap nem lehet)
Értéknap
(értéknap sem
Folyamatos,
szabadnap,
Értéknap előtti
sem
nap éjfélig
munkaszüneti
nap nem lehet)

keresztül

Értéknap
(értéknap
Értéknap
sem
papír
előtti nap
szabadnap,
alapon,Magnifica
bankfióki
sem
Bankárnál
nyitva tartás
munkaszüneti
szerint
nap nem
lehet)
Értéknap
(értéknap
CIB Házibank,
sem
CIB Internet
Értéknap
szabadnap,
előtti nap
Bank, CIB24,
sem
éjfélig
CIB Bank
munkaszüneti
mobilalkalmazás
nap nem
lehet)
rendszeres
(állandó) forint bankközi átutalás GIRO-n
átutalási
keresztül
megbízás
Értéknap
(értéknap
Értéknap
sem
papír
előtti nap
szabadnap,
alapon,Magnifica
bankfióki
sem
Bankárnál
nyitva tartás
munkaszüneti
szerint
nap nem
lehet)
Értéknap
(értéknap
sem
CIB Házibank,
Értéknap
szabadnap,
CIB Internet
előtti nap
sem
Bank, CIB24
éjfélig
munkaszüneti
nap nem
lehet)

számlák közötti átvezetés

Értéknap
előtti nap
bankfióki
nyitva tartás
szerint

Értéknap
(értéknap napja
sem szabadnap,
sem
munkaszüneti nap
nem lehet)

Folyamatos,
Értéknap
előtti nap
éjfélig

Értéknap
(értéknap sem
szabadnap, sem
munkaszüneti nap
nem lehet)

bankon belüli átutalás és saját
számlák közötti átvezetés

Értéknap
előtti nap
bankfióki
nyitva tartás
szerint

Értéknap
(értéknap napja
sem szabadnap,
sem
munkaszüneti nap
nem lehet)

Folyamatos,
Értéknap
előtti nap
éjfélig

Értéknap
(értéknap sem
szabadnap, sem
munkaszüneti nap
nem lehet)

Jelenleg hatályos rendelkezés:
2016. március 2-től hatályos rendelkezés:
deviza átutalási
megbízás

bankközi átutalás

bankon belüli átutalás és
saját számlák közötti
átvezetés

deviza átutalási
megbízás
konverzió nélkül

konverzió nélkül

bankközi átutalás

bankon belüli átutalás és saját
számlák közötti átvezetés**
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papír alapon,
Magnifica
Bankárnál

Hétvégi
bankfióki nyitva
tartás szerint

CIB Házibank,
CIB Internet
Bank, CIB24

Folyamatos

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

Hétvégi
bankfióki
nyitva tartás
szerint

Következő
Banki
munkanap

Folyamatos

Azonnal

Hétvégi
bankfióki
nyitva tartás
szerint

Következő
Banki
munkanap

EUR
esetén:
Következő
Banki
munkanap
+ 1 Banki
Hétvégi
munkanap
Hétvégi
papír alapon,
bankfióki EUR-tól és bankfióki
Következő Banki
Magnifica
nyitva
HUF-tól
nyitva
munkanap
Bankárnál
tartás
eltérő
tartás
szerint
devizanem
szerint
esetén:
Következő
Banki
munkanap
+ 2 Banki
munkanap
EUR
esetén:
Következő
Banki
munkanap
+ 1 Banki
munkanap
CIB Házibank,
EUR-tól és
CIB Internet Bank,
Folyamatos HUF-tól Folyamatos
Azonnal
CIB24, CIB Bank
eltérő
mobilalkalmazás**
devizanem
esetén:
Következő
Banki
munkanap
+ 2 Banki
munkanap
**A CIB Bank mobilalkalmazáson kizárólag a saját számlák közötti átvezetés
érhető el.

konverzióval

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
Banki
munkanap + 2
Banki
munkanap

konverzióval

papír alapon,
Magnifica
Bankárnál

Hétvégi
bankfióki
nyitva
tartás
szerint

EUR
esetén:
Következő
Banki
munkanap
+ 1 Banki
munkanap
EUR-tól és

Hétvégi
bankfióki
nyitva
tartás
szerint

Következő Banki
munkanap
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CIB Házibank,
CIB Internet
Bank, CIB24

eBroker

Folyamatos

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

Nem elérhető

Folyamatos

Következő
Banki
munkanap

Folyamatos
(csak
átvezetés
lehetséges)

Következő
Banki
munkanap

HUF-tól
eltérő
devizanem
esetén:
Következő
Banki
munkanap
+ 2 Banki
munkanap
EUR
esetén:
Következő
Banki
munkanap
+ 1 Banki
munkanap
CIB Házibank,
EUR-tól és
Következő Banki
CIB Internet Bank,
Folyamatos HUF-tól Folyamatos
munkanap
CIB24, CIB Bank
eltérő
mobilalkalmazás**
devizanem
esetén:
Következő
Banki
munkanap
+ 2 Banki
munkanap
Folyamatos
(csak
Következő Banki
eBroker
Nem elérhető
átvezetés
munkanap
lehetséges)
**A CIB Bank mobilalkalmazáson kizárólag a saját számlák közötti átvezetés
érhető el.

2016. március 2-től hatályos rendelkezés:
Jelenleg hatályos rendelkezés:

MEGBÍZÁSOK VISSZAHÍVÁSA

MEGBÍZÁSOK VISSZAHÍVÁSA
visszahívás
benyújtásának
módja
papír alapon,
CIB24, Magnifica
Bankárnál

A megbízás Bank által történő teljesítésének időpontját követő 30
Banki munkanapon belül, illetve postai kifizetési utalvány esetén a
postai kézbesítés megkezdéséig.

visszahívás
benyújtásának
módja
papír alapon,
CIB24,
Magnifica
Bankárnál

A megbízás Bank által történő teljesítésének időpontját követő
30 Banki munkanapon belül, illetve postai kifizetési utalvány
esetén a postai kézbesítés megkezdéséig.
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CIB Házibank,
CIB Internet
Bank

CIB Házibank,
CIB Internet
Bank, CIB Bank
mobilalkalmazás

Nem lehetséges.

Nem lehetséges.

2016. március 2-től hatályos rendelkezés:

Jelenleg hatályos rendelkezés:

Banki munkanap záró időpontja (Üzletfél által benyújtott
megbízások)

Banki munkanap záró időpontja (Üzletfél által benyújtott
megbízások)
Papír alapon,
Magnifica
Bankárnál (bankon
"Megbízások benyújtása" által meghatározott időpontot követő 2.
belüli eseti forint
óra
átutalás és saját
számlák közötti
átvezetés)
CIB24, CIB
Internet Bank,
mobilCIB, CIB
Házibank (bankon
"Megbízások benyújtása" által meghatározott időpontot követő 2.
belüli eseti forint és
óra
konverzió nélküli
deviza átutalás és
saját számlák
közötti átvezetés )
eBroker (bankon
belüli eseti forint
"Megbízások benyújtása" által meghatározott időpontot követő 2.
átutalás és saját
óra
számlák közötti
átvezetés)

Papír alapon,
Magnifica
Bankárnál
(bankon belüli
eseti forint
átutalás és saját
számlák közötti
átvezetés)
CIB24, CIB
Internet Bank,
mobilCIB, CIB
Házibank, CIB
Bank
mobilalkalmazás
(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" által meghatározott időpontot
követő 2. óra

"Megbízások benyújtása" által meghatározott időpontot
követő 2. óra

"Megbízások benyújtása" által meghatározott időpontot
követő 2. óra

4) A KONDÍCIÓS LISTA MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési számlákra
vonatkozóan (Hétvégi Banki Órarend Hétvégén nyitvatartó fiókok számára) dokumentum az alábbi oszloppal a következők szerint kerül
kiegészítésre:
Jelenleg hatályos rendelkezés:
2016. március 2-től hatályos rendelkezés:
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MEGBÍZÁSOK VISSZAVONÁSA / MÓDOSÍTÁSA
Bankfiókban
bankon belüli
eseti (nem
értéknapos)
átutalás

bankközi eseti
(nem
értéknapos)
forint átutalás

CIB24-en
keresztül

CIB Internet
Bankon

MEGBÍZÁSOK VISSZAVONÁSA / MÓDOSÍTÁSA

BT-n
keresztül

Nem viszavonható, nem módosítható.

A hétvégét
megelőző
A hétvégét
megelőző
utolsó Banki
A hétvégét
A hétvégét
utolsó Banki
munkanapon
megelőző
megelőző
az Átvételi
utolsó Banki
utolsó Banki
munkanapon
az Átvételi
időpontot
munkanapon munkanapon
időpontot
megelőzően
az Átvételi
az Átvételi
megelőzően
(Megbízások
időpontot
időpontot
átvétele
megelőzően
megelőzően
(Megbízások
tárgynapi
(Megbízások (Megbízások
átvétele
feldolgozásra)
átvétele
átvétele
tárgynapi
benyújtott
tárgynapi
tárgynapi
feldolgozásra)
megbízás
benyújtott
feldolgozásra) feldolgozásra)
nem vonható
benyújtott
benyújtott
megbízás
vissza.
megbízás
megbízás
nem vonható
A hétvégét
nem vonható nem vonható
vissza.
megelőző
A hétvégét
vissza.
vissza.
utolsó Banki
A hétvégét
A hétvégét
megelőző
munkanapon
megelőző
megelőző
utolsó Banki
az Átvételi
utolsó Banki
utolsó Banki
munkanapon
időpontot
az Átvételi
munkanapon munkanapon
követően
időpontot
az Átvételi
az Átvételi
benyújtott
időpontot
időpontot
követően
megbízás
benyújtott
követően
követően
visszavonása
megbízás
benyújtott
benyújtott
hétvégi
vissszavonása
megbízás
megbízás
bankfióki
visszavonása visszavonása
a Bank által
nyitva tartás
történő
a Bank által
a Bank által
szerint, a
teljesítés
történő
történő
Bank általi
teljesítés
teljesítés
időpontját
történő
időpontjáig
időpontjáig
megelőző
teljesítés
napon éjféliig
lehetséges.
lehetséges.
időpontjáig
lehetséges.
Módosítás
Módosítás
lehetséges.
Módosítás
nem
nem
Módosítás
lehetséges.
lehetséges.
nem
nem
lehetséges.
lehetséges.

Bankfiókban
bankon belüli
eseti (nem
értéknapos)
átutalás

bankközi eseti
(nem
értéknapos)
forint átutalás

CIB24-en
keresztül

CIB Internet
Bankon

CIB Bank
mobilalkalmazás

Nem viszavonható, nem módosítható.

A hétvégét
megelőző
A hétvégét
megelőző
utolsó Banki
A hétvégét
utolsó Banki
munkanapon
megelőző
az Átvételi
utolsó Banki
munkanapon
az Átvételi
időpontot
munkanapon
időpontot
megelőzően
az Átvételi
megelőzően
(Megbízások
időpontot
átvétele
megelőzően
(Megbízások
tárgynapi
(Megbízások
átvétele
feldolgozásra)
átvétele
tárgynapi
benyújtott
tárgynapi
feldolgozásra)
megbízás
benyújtott
feldolgozásra)
nem vonható
benyújtott
megbízás
vissza.
megbízás
nem vonható
A hétvégét
nem vonható
vissza.
megelőző
A hétvégét
vissza.
utolsó Banki
A hétvégét
megelőző
munkanapon
megelőző
utolsó Banki
az Átvételi
utolsó Banki
munkanapon
időpontot
az Átvételi
munkanapon
követően
időpontot
az Átvételi
benyújtott
időpontot
követően
megbízás
benyújtott
követően
visszavonása
megbízás
benyújtott
hétvégi
vissszavonása
megbízás
bankfióki
visszavonása
a Bank által
nyitva tartás
történő
a Bank által
szerint, a
teljesítés
történő
Bank általi
teljesítés
időpontját
történő
időpontjáig
megelőző
teljesítés
napon éjféliig
lehetséges.
időpontjáig
lehetséges.
Módosítás
lehetséges.
Módosítás
nem
Módosítás
lehetséges.
nem
nem
lehetséges.
lehetséges.

Nem elérhető,
módosítás nem
lehetséges.
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BT-n
keresztül

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.

Megbízás
visszavonása
Megbízás
az értéknapot
visszavonása
megelőző
az értéknapot
napon hétvégi
Megbízás visszavonása és
megelőző
bankfióki
módosítása az értéknapot
értéknapos
napon éjfélig
nyitva tartás
megelőző napon éjfélig
lehetséges.
forint átutalás
szerint
lehetséges.
Módosítás
lehetséges.
nem
Módosítás
lehetséges.
nem
lehetséges.
Megbízás
visszavonása
és
módosítása
az
Megbízás visszavonása és
esedékesség
Nem vonható
rendszeres
módosítása az esedékesség
napját
vissza, nem
(állandó) forint
napját megelőző napon éjfélig
megelőző
módosítható.
átutalás
lehetséges.
napon
bankfióki
nyitva tartás
szerint
lehetséges.
Megbízás
visszavonása
hétvégi
bankfióki
nyitva tartás
szerint
postai
lehetséges.
kifizetési
Nem vonható vissza, nem módosítható.
(Teljesítés
utalvány
időpontja:
következő
Banki
munkanap).
Módosítás
nem
lehetséges.
csoportos
Az
esedékesség
beszedési
megbízás
napján banki Az esedékesség napján 18:00
Nem
letiltása, illetve munkanapon
óráig lehetséges.
lehetséges.
limit feletti
a bankfióki
engedélyezése nyitva tartás

Megbízás
visszavonása
Megbízás
Megbízás
az értéknapot
visszavonása
megelőző
visszavonása és
az értéknapot
napon hétvégi
Megbízás visszavonása és
módosítása az
megelőző
bankfióki
módosítása az értéknapot
értéknapot
értéknapos
napon éjfélig
nyitva tartás
megelőző napon éjfélig
megelőző napon
lehetséges.
forint átutalás
szerint
lehetséges.
éjfélig lehetséges a
Módosítás
CIB Bank
lehetséges.
nem
Módosítás
mobilalkalmazásban.
lehetséges.
nem
lehetséges.
Megbízás
visszavonása
és
módosítása
az
Megbízás visszavonása és
Nem elérhető,
esedékesség
Nem vonható
rendszeres
módosítása az esedékesség
napját
módosítás nem
vissza, nem
(állandó) forint
napját megelőző napon éjfélig
megelőző
lehetséges.
módosítható.
átutalás
lehetséges.
napon
bankfióki
nyitva tartás
szerint
lehetséges.
Megbízás
visszavonása
hétvégi
bankfióki
nyitva tartás
szerint
postai
lehetséges.
Nem elérhető,
Nem vonható
Nem vonható vissza, nem
kifizetési
módosítás nem
vissza, nem
(Teljesítés
módosítható.
utalvány
időpontja:
lehetséges.
módosítható.
következő
Banki
munkanap).
Módosítás
nem
lehetséges.
csoportos
Az
esedékesség
beszedési
Nem elérhető,
megbízás
napján banki Az esedékesség napján 18:00
Nem
módosítás nem
letiltása, illetve munkanapon
óráig lehetséges.
lehetséges.
lehetséges.
limit feletti
a bankfióki
engedélyezése nyitva tartás
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(fizető fél
oldaláról)

szerint, de
legkésőbb
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
(devizanem, összeg és
bankközi
terhelendő számlaszám
deviza átutalás
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 SWIFT
kiküldésének időpontja.)

(fizető fél
oldaláról)

Nem vonható vissza, nem
módosítható.

szerint, de
legkésőbb
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
(devizanem, összeg és
bankközi
terhelendő számlaszám
deviza átutalás
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 SWIFT
kiküldésének időpontja.)

Nem vonható
vissza, nem
módosítható.

Nem elérhető,
módosítás nem
lehetséges.

Nem vonható
vissza, nem
módosítható.

5) A „KONDÍCIÓS LISTA MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési számlákra
vonatkozóan (BANKI ÓRAREND) A MUNKANAPNAK MINŐSÜLŐ SZOMBATI NAPOKRA VONATKOZÓAN” dokumentum alábbi sorai a
következők szerint módosulnak:
Jelenleg hatályos rendelkezés:

2016. március 2-től hatályos rendelkezés:

ÜZLETFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ)

ÜZLETFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ)

eseti forint
átutalási

Megbízások
Megbízások
Megbízások
Megbízások
benyújtása
teljesítésének
benyújtása
teljesítésének
tárgynapi (T)
várható
tárgynapi (T)
várható
1
1
feldolgozásra
időpontja
feldolgozásra
időpontja
bankközi átutalás GIRO-n
bankon belüli átutalás és
keresztül
saját számlák közötti

eseti forint
átutalási

Megbízások
Megbízások
Megbízások
Megbízások
benyújtása
teljesítésének
benyújtása
teljesítésének
tárgynapi (T)
várható
tárgynapi (T)
várható
1
1
feldolgozásra
időpontja
feldolgozásra
időpontja
bankközi átutalás GIRO-n
bankon belüli átutalás és
keresztül
saját számlák közötti
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megbízás

átvezetés

papír
alapon,
Banki munkanapon:
Magnifica
11:00-ig
Bankárnál
CIB
Házibank,
Banki
CIB Internet
munkanapon:13:00Bank,
ig
mobilCIB,
CIB24
eBroker
értéknapos
és
rendszeres
(állandó)
forint
átutalási
megbízás

T Banki
munkanap

T Banki
munkanap

Nem elérhető

bankközi átutalás GIRO-n
keresztül

papír
alapon,
Magnifica
Bankárnál

Értéknap előtti
Banki munkanapon
bankfióki nyitva
tartás szerint

Értéknap

CIB
Házibank,
CIB Internet
Bank,
CIB24

Értéknap előtti nap
éjfélig

Értéknap

Banki
munkanapon
bankfióki
nyitvatartásig

Folyamatos

Folyamatos
(csak
átvezetés
lehetséges)

megbízás

Azonnal

Azonnal

bankon belüli átutalás és
saját számlák közötti
átvezetés

Értéknap előtti
Banki
munkanapon
bankfióki
nyitva tartás
szerint

Értéknap

Értéknap előtti
nap éjfélig

Értéknap

Banki munkanapon:
11:00-ig

T Banki
munkanap

Banki
munkanapon
bankfióki
nyitvatartásig

T Banki
munkanap

CIB Házibank,
CIB Internet
Banki
Bank, mobilCIB,
munkanapon:13:00CIB24, CIB
ig
Bank
mobilalkalmazás

T Banki
munkanap

Folyamatos

Azonnal

papír alapon,
Magnifica
Bankárnál

T Banki
munkanap

átvezetés

eBroker

Nem elérhető

értéknapos
forint átutalási
megbízás

bankközi átutalás GIRO-n
keresztül

papír alapon,
Magnifica
Bankárnál
CIB Házibank,
CIB Internet
Bank, CIB24,
CIB Bank
mobilalkalmazás
rendszeres
(állandó) forint
átutalási
megbízás

Értéknap előtti
Banki munkanapon
bankfióki nyitva
tartás szerint

Értéknap

Értéknap előtti nap
éjfélig

Értéknap

bankközi átutalás GIRO-n
keresztül

papír alapon,
Magnifica
Bankárnál

Értéknap előtti
Banki munkanapon
bankfióki nyitva
tartás szerint

CIB Házibank,
CIB Internet
Bank, CIB24

Értéknap előtti nap
éjfélig

Folyamatos
(csak
Azonnal
átvezetés
lehetséges)
bankon belüli átutalás és
saját számlák közötti
átvezetés
Értéknap előtti
Banki
munkanapon
Értéknap
bankfióki
nyitva tartás
szerint
Értéknap előtti
nap éjfélig

Értéknap

bankon belüli átutalás és
saját számlák közötti
átvezetés

Értéknap

Értéknap előtti
Banki
munkanapon
bankfióki
nyitva tartás
szerint

Értéknap

Értéknap

Értéknap előtti
nap éjfélig

Értéknap
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Jelenleg hatályos rendelkezés:
deviza átutalási
megbízás

bankközi átutalás

2016. március 2-től hatályos rendelkezés:

bankon belüli átutalás és
saját számlák közötti
átvezetés

deviza átutalási
megbízás

* A kimenő devizautalások
esetén a T = a munkanapnak
minősülő szombati
munkanapot követő első
banki munkanap

papír alapon,
Magnifica
Bankárnál

Banki
munkanapon
15 óráig

CIB Házibank, CIB
Internet Bank,
CIB24

Banki
munkanapon
15 óráig

konverzió nélkül

Banki
munkanapon
16 óráig

T Banki
munkanap

Folyamatos

Azonnal

Banki
munkanapon
16 óráig

T Banki
munkanap

konverzióval

papír alapon,
Magnifica
Bankárnál

CIB Házibank, CIB
Internet Bank,
CIB24

Banki
munkanapon
15 óráig

Banki
munkanapon
15 óráig

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

bankon belüli átutalás és saját
számlák közötti átvezetés**

* A kimenő
devizautalások esetén a
T = a munkanapnak
minősülő szombati
munkanapot követő
első banki munkanap

konverzió nélkül
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

bankközi átutalás

Banki
munkanapon
16 óráig

EUR
esetén:
T+1 Banki
munkanap
papír alapon,
Banki
EUR-tól és
Banki
Magnifica
munkanapon HUF-tól munkanapon T Banki munkanap
Bankárnál
15 óráig
eltérő
16 óráig
devizanem
esetén:
T+2 Banki
munkanap
EUR
esetén:
T+1 Banki
munkanap
CIB Házibank,
Banki
EUR-tól és
CIB Internet Bank,
munkanapon HUF-tól
Folyamatos
Azonnal
CIB24, CIB Bank
15 óráig
eltérő
mobilalkalmazás**
devizanem
esetén:
T+2 Banki
munkanap
**A CIB Bank mobilalkalmazáson kizárólag a saját számlák közötti
átvezetés érhető el.
konverzióval

T Banki
munkanap

papír alapon,
Magnifica
Bankárnál

EUR
esetén:
Banki
T+1 Banki
Banki
munkanapon munkanap munkanapon
15 óráig
EUR-tól és
16 óráig
HUF-tól
eltérő

T Banki munkanap
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devizanem
esetén: T+2
Banki
munkanap

eBroker

Nem elérhető

Banki
munkanapon
16 óráig
(csak
átvezetés
lehetséges)

T Banki
munkanap

devizanem
esetén:
T+2 Banki
munkanap
EUR
esetén:
T+1 Banki
munkanap
CIB Házibank,
Banki
EUR-tól és
Banki
CIB Internet Bank,
munkanapon HUF-tól munkanapon T Banki munkanap
CIB24, CIB Bank
15 óráig
eltérő
16 óráig
mobilalkalmazás**
devizanem
esetén:
T+2 Banki
munkanap
Banki
munkanapon
16 óráig
eBroker
Nem elérhető
T Banki munkanap
(csak
átvezetés
lehetséges)
**A CIB Bank mobilalkalmazáson kizárólag a saját számlák közötti átvezetés
érhető el.

Jelenleg hatályos rendelkezés:

2016. március 2-től hatályos rendelkezés:

MEGBÍZÁSOK VISSZAHÍVÁSA

MEGBÍZÁSOK VISSZAHÍVÁSA

visszahívás
benyújtásának módja
papír alapon, CIB24,
Magnifica Bankárnál

A megbízás Bank által történő teljesítésének időpontját követő
30 Banki munkanapon belül, illetve postai kifizetési utalvány
esetén a postai kézbesítés megkezdéséig.

CIB Házibank, CIB
Internet Bank

Nem lehetséges.

visszahívás
benyújtásának
módja
papír alapon,
CIB24, Magnifica
Bankárnál
CIB Házibank, CIB
Internet Bank, CIB
Bank
mobilalkalmazás

A megbízás Bank által történő teljesítésének időpontját
követő 30 Banki munkanapon belül, illetve postai kifizetési
utalvány esetén a postai kézbesítés megkezdéséig.
Nem lehetséges.

Jelenleg hatályos rendelkezés:

2016. március 2-től hatályos rendelkezés:

Banki munkanap záró időpontja (Üzletfél által benyújtott
megbízások)

Banki munkanap záró időpontja (Üzletfél által benyújtott
megbízások)
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papír alapon,
Magnifica Bankárnál
CIB 24, CIB Internet
Bank, mobilCIB, CIB
Házibank

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

papír alapon,
Magnifica
Bankárnál
CIB 24, CIB
Internet Bank,
mobilCIB, CIB
Házibank, CIB
Bank
mobilalkalmazás

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra által
meghatározott időpont

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

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra által
meghatározott időpont

6) A „KONDÍCIÓS LISTA MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Magánszemélyek bankszámláira, valamint letéti őrzési számlákra
vonatkozóan (BANKI ÓRAREND) A MUNKANAPNAK MINŐSÜLŐ SZOMBATI NAPOKRA VONATKOZÓAN” dokumentum az alábbi oszloppal a
következők szerint kerül kiegészítésre:

Jelenleg hatályos rendelkezés:

2016. március 2-től hatályos rendelkezés:

MEGBÍZÁSOK VISSZAVONÁSA / MÓDOSÍTÁSA

MEGBÍZÁSOK VISSZAVONÁSA / MÓDOSÍTÁSA

Bankfiókban
bankon belüli
eseti (nem
értéknapos)
átutalás

CIB24-en
keresztül

CIB Internet
Bankon

CIB
Házibankon

Nem viszavonható, nem módosítható.

Átvételi
Átvételi
Átvételi
Átvételi
időpontot
időpontot
időpontot
időpontot
megelőzően
megelőzően
megelőzően
megelőzően
(Megbízások (Megbízások (Megbízások (Megbízások
átvétele
bankközi eseti
átvétele
átvétele
átvétele
tárgynapi
tárgynapi
tárgynapi
tárgynapi
(nem
értéknapos) feldolgozásra) feldolgozásra) feldolgozásra) feldolgozásra)
benyújtott
forint átutalás
benyújtott
benyújtott
benyújtott
megbízás
megbízás
megbízás
megbízás
nem vonható nem vonható nem vonható nem vonható
vissza.
vissza.
vissza.
vissza.

Bankfiókban
bankon belüli
eseti (nem
értéknapos)
átutalás

CIB24-en
keresztül

CIB Internet
Bankon

CIB Bank
mobilalkalmazás

Nem viszavonható, nem módosítható.

Átvételi
Átvételi
Átvételi
időpontot
időpontot
időpontot
megelőzően
megelőzően
megelőzően
(Megbízások (Megbízások (Megbízások
átvétele
bankközi eseti
átvétele
átvétele
tárgynapi
tárgynapi
tárgynapi
(nem
feldolgozásra) feldolgozásra) feldolgozásra)
értéknapos)
benyújtott
forint átutalás
benyújtott
benyújtott
megbízás
megbízás
megbízás
nem vonható nem vonható nem vonható
vissza.
vissza.
vissza.

Nem elérhető,
módosítás nem
lehetséges.
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CIB
Házibankon

Átvételi
időpontot
megelőzően
(Megbízások
átvétele
tárgynapi
feldolgozásra)
benyújtott
megbízás
nem vonható
vissza.

Átvételi
Átvételi
Átvételi
Átvételi
időpontot
időpontot
időpontot
időpontot
követően
követően
követően
követően
benyújtott
benyújtott
benyújtott
benyújtott
megbízás
megbízás
megbízás
megbízás
visszavonása visszavonása visszavonása visszavonása
bankfióki
a Bank által
a Bank által
a Bank által
nyitva tartás
történő
történő
történő
szerint, a
teljesítés
teljesítés
teljesítés
Bank által
időpontját
időpontjáig
időpontjáig
történő
megelőző
lehetséges.
lehetséges.
teljesítés
napon éjfélig
Módosítás
Módosítás
időpontjáig
lehetséges.
nem
nem
lehetséges.
Módosítás
lehetséges.
lehetséges.
Módosítás
nem
nem
lehetséges.
lehetséges.
Megbízás
visszavonása
az értéknapot
Megbízás
megelőző
visszavonása
Banki
az értéknapot
Megbízás visszavonása és
munkanapon
megelőző
módosítása az értéknapot
értéknapos
bankfióki
napon éjfélig
megelőző napon éjfélig
forint átutalás
nyitva tartás
lehetséges.
lehetséges.
szerint
Módosítás
lehetséges.
nem
Módosítás
lehetséges.
nem
lehetséges.
Megbízás
visszavonása
és
módosítása
az
esedékesség
Megbízás visszavonása és
rendszeres
Nem vonható
napját
módosítása az esedékesség
(állandó) forint
vissza, nem
megelőző
napját megelőző napon éjfélig
átutalás
módosítható.
Banki
lehetséges.
munkanapon
bankfióki
nyitva tartás
szerint
lehetséges.
VIBER-en
Nem vonható
Nem
Nem vonható vissza, nem
keresztüli forint vissza, nem
lehetséges.
módosítható.

Átvételi
Átvételi
Átvételi
időpontot
időpontot
időpontot
követően
követően
követően
benyújtott
benyújtott
benyújtott
megbízás
megbízás
megbízás
visszavonása visszavonása visszavonása
bankfióki
a Bank által
a Bank által
nyitva tartás
történő
történő
szerint, a
teljesítés
teljesítés
Bank által
időpontját
időpontjáig
történő
megelőző
lehetséges.
teljesítés
napon éjfélig
Módosítás
időpontjáig
lehetséges.
nem
lehetséges.
Módosítás
lehetséges.
Módosítás
nem
nem
lehetséges.
lehetséges.
Megbízás
visszavonása
az értéknapot
megelőző
Banki
Megbízás visszavonása és
munkanapon
módosítása az értéknapot
értéknapos
bankfióki
megelőző napon éjfélig
forint átutalás
nyitva tartás
lehetséges.
szerint
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.
Megbízás
visszavonása
és
módosítása
az
esedékesség
Megbízás visszavonása és
rendszeres
napját
módosítása az esedékesség
(állandó) forint
megelőző
napját megelőző napon éjfélig
átutalás
Banki
lehetséges.
munkanapon
bankfióki
nyitva tartás
szerint
lehetséges.
VIBER-en
Nem vonható
Nem
Nem vonható
keresztüli forint vissza, nem
lehetséges.
vissza, nem

Átvételi
időpontot
követően
benyújtott
megbízás
visszavonása
a Bank által
történő
teljesítés
időpontjáig
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.

Megbízás
Megbízás
visszavonása
visszavonása és
az értéknapot
módosítása az
megelőző
értéknapot
napon éjfélig
megelőző napon
lehetséges.
éjfélig lehetséges a
Módosítás
CIB Bank
nem
mobilalkalmazásban.
lehetséges.

Nem elérhető,
módosítás nem
lehetséges.

Nem vonható
vissza, nem
módosítható.

Nem elérhető,
módosítás nem

Nem vonható
vissza, nem

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

19

átutalási
megbízás

átutalási
megbízás

módosítható.

Megbízás
visszavonása
T Banki
postai
munkanapon
kifizetési
8:30-ig
Nem vonható vissza, nem módosítható.
utalvány
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.
Az
csoportos
esedékesség
beszedési
napján banki
megbízás
munkanapon
letiltása, illetve
a bankfióki
Az esedékesség napján
Nem
limit feletti
nyitva tartás
18:00 óráig lehetséges.
lehetséges.
engedélyezése
szerint, de
(fizető fél
legkésőbb
oldaláról)
18:00 óráig
lehetséges.
Megbízás visszavonása és
módosítása (devizanem,
összeg és terhelendő
bankközi
számlaszám módosításán
Nem vonható vissza, nem
deviza átutalás kívül) T Banki munkanapon
módosítható.
15:00 óráig, de legkésőbb a
SWIFT kiküldésének
időpontjáig lehetséges.

módosítható.

módosítható.

Megbízás
visszavonása
T Banki
postai
munkanapon
Nem vonható vissza, nem
kifizetési
8:30-ig
módosítható.
utalvány
lehetséges.
Módosítás
nem
lehetséges.
Az
csoportos
esedékesség
beszedési
napján banki
megbízás
munkanapon
letiltása, illetve
a bankfióki
Az esedékesség napján
limit feletti
nyitva tartás
18:00 óráig lehetséges.
engedélyezése
szerint, de
(fizető fél
legkésőbb
oldaláról)
18:00 óráig
lehetséges.
Megbízás visszavonása és
módosítása (devizanem,
összeg és terhelendő
Nem vonható
bankközi
számlaszám módosításán
vissza, nem
deviza átutalás kívül) T Banki munkanapon
módosítható.
15:00 óráig, de legkésőbb a
SWIFT kiküldésének
időpontjáig lehetséges.

lehetséges.

módosítható.

Nem elérhető,
módosítás nem
lehetséges.

Nem vonható
vissza, nem
módosítható.

Nem elérhető,
módosítás nem
lehetséges.

Nem
lehetséges.

Nem elérhető,
módosítás nem
lehetséges.

Nem vonható
vissza, nem
módosítható.

A kondíciós listák kiegészítésére az Üzletfelek számára nyújtott új Szolgáltatás, a CIB Bank mobilalkalmazás bevezetése miatt került sor. A változás nem
minősül a Bank általi egyoldalú módosításnak, mivel a meglévő Üzletfelekkel a Bank kétoldalúan állapodik meg az új szolgáltatásra vonatkozóan.
A kondíciós listák megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban.
Közzététel: Budapest, 2016. március 1.
CIB Bank Zrt.
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