Befektetési szolgáltatások és Treasury műveletek üzleti órái
Érvényben: 2016. december 09.

Treasury
hétfő - péntek***

Fiók
hétfő - péntek***

CIB24
minden nap***

eBroker
minden nap***

CIB Internet Bank
minden nap***

Business Terminal
minden nap***

CIB Bank
Mobilalkalmazás
minden nap***

CIB Forex
minden nap***

KKV Számlavezetés
hétfő - péntek***

9:00-16:00

Fióknyitástól 16:00
óráig

8:00-18:00*

0:00-24:00*

0:00-24:00*

-

-

-

H-Cs: 9:00-16:00
P: 9:00-15:00

Aukciós / Jegyzési megbízások magyar
állampapírra (elsődleges forgalmazás)

Az ÁKK által meghirdetett
üzleti feltételek szerint.

Az ÁKK által
meghirdetett üzleti
feltételek szerint.

8:00-18:00

0:00-24:00*****

-

-

-

-

Az ÁKK által
meghirdetett üzleti
feltételek szerint.

A CIB Bankcsoport valamely tagja által
kibocsátott
értékpapírra vonatkozó tőzsdén kívüli
megbízások

9:00-16:00

Fióknyitástól 16:00
óráig

8:00-18:00*

0:00-24:00*

0:00-24:00*

-

-

-

H-Cs: 9:00-16:00
P: 9:00-15:00

A BÉT által meghirdetett
Kereskedési idő szerint.

A BÉT által
meghirdetett
Kereskedési idő
szerint.

-

A BÉT által
meghirdetett
Kereskedési idő
szerint.

-

-

-

-

-

8:30-16:00

Fióknyitástól 16:00
óráig

8:00-18:00*

0:00-24:00*

0:00-24:00*

0:00-24:00*

-

-

H-Cs: 9:00-16:00
P: 9:00-15:00

8:00-18:00

0:00-24:00*****

-

-

-

-

H-Cs: 9:00-16:00
P: 9:00-15:00

-

0:00-24:00**

-

-

-

-

-

Befektetési szolgáltatások
Magyar állampapírokra vonatkozó tőzsdén kívüli
megbízások (másodlagos forgalmazás)

A CIB Bankcsoport valamely tagja által
kibocsátott
értékpapírra vonatkozó tőzsdei megbízások
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott
befektetési alapok forgalmazása****
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott
befektetési alapok jegyzése
Eurizon EasyFund befektetési alapok
forgalmazása
Egyéb, forintban és nem forintban denominált
befektetési alapok forgalmazása

8:30-16:00
8:30-15:00

-

-

-

-

-

-

-

-

Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre,
kötvényekre, befektetési jegyekre és
certifikátokra
vonatkozó megbízások - azonnali ügylet

A BÉT által meghirdetett
Kereskedési idő szerint.

A BÉT által
meghirdetett
Kereskedési idő
szerint.

-

0:00-24:00*

-

-

-

-

-

Budapesti Értéktőzsdére bevezetett határidős
termékekre vonatkozó megbízások

A Bank által meghirdetett
Üzleti feltételek tőzsdei
szabványosított határidős
ügyletekre (www.cib.hu)
szerint

-

-

-

-

-

-

-

-

Treasury

Fiók

CIB24

eBroker

CIB Internet Bank

Soft Business Terminal

CIB Bank
Mobilalkalmazás

CIB Forex
minden nap***

KKV Számlavezetés

A Bank által meghirdetett
Technikai Daytrade
Ügyletekre és Halasztott
Pénzügyi Teljesítésre
vonatkozó Üzleti Feltételek
szerint.
(www.cib.hu)

A Bank által
meghirdetett Üzleti
feltételek szerint.

-

0:00-24:00*

-

-

-

-

-

9:00-16:00

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési szolgáltatások

TDT ügyletek

Budapesti Értéktőzsdére be nem vezetett,
magyarországi kibocsátású részvényre vonatkozó
megbízások

8:30-16:00

Fióknyitástól
fiókzárásig
Fióknyitástól 16:00
óráig
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Külföldi értékpapírok

9:00-17:15

-

-

0:00-24:00*

-

-

-

-

-

Nem szabványosított származtatott devizapiaci
eszközök

Hétfő-csütörtök:
8.30-16.30
Péntek:
8.30-16.00

-

-

-

-

-

-

Hétfő-csütörtök:
8.30-16.30
Péntek:
8.30-16.00

-

Nem szabványosított származtatott devizapiaci
eszközök Margin-elszámolással

A Bank által meghirdetett
Margin elszámolású
ügyletekre vonatkozó Üzleti
Feltételek szerint.
(www.cib.hu)

-

-

-

-

-

-

-

-

OTC származtatott befektetési ügyletek - CIB
Prémium Befektetés

A Bank által meghirdetett
CIB Prémium Befektetésre
vonatkozó Üzleti Feltételek
szerint.
(www.cib.hu)

-

-

-

-

-

-

-

-

8:30-16:00

Fióknyitástól 16:00
óráig

-

-

-

-

-

-

-

-

A Bank által a
magánszemélyek és
gazdálkodó
szervezetek részére
meghirdetett Banki
órarend szerint.

A Bank által a
magánszemélyek és
gazdálkodó
szervezetek részére
meghirdetett Banki
órarend szerint.

-

A Bank által a
magánszemélyek és
gazdálkodó
szervezetek részére
meghirdetett Banki
órarend szerint.

A Bank által a
magánszemélyek és
gazdálkodó
szervezetek részére
meghirdetett Banki
órarend szerint.

-

-

A Bank által a
magánszemélyek és
gazdálkodó
szervezetek részére
meghirdetett Banki
órarend szerint.

-

A Bank által a
magánszemélyek és
gazdálkodó
szervezetek részére
meghirdetett Banki
órarend szerint.

A Bank által a
magánszemélyek és
gazdálkodó
szervezetek részére
meghirdetett Banki
órarend szerint.

Hétfő-péntek: azonnali
teljesítéssel

A Bank által a
magánszemélyek és
gazdálkodó
szervezetek részére
meghirdetett Banki
órarend szerint.

A Bank által a
magánszemélyek és
gazdálkodó
szervezetek részére
meghirdetett Banki
órarend szerint.

A Bank által a
magánszemélyek és
gazdálkodó
szervezetek részére
meghirdetett Banki
órarend szerint.

Treasury

Fiók

CIB24

eBroker

CIB Internet Bank

Soft Business Terminal

CIB Bank
Mobilalkalmazás

-

A Bank által a
magánszemélyek és
gazdálkodó
szervezetek részére
meghirdetett Banki
órarend szerint.

A Bank által a
magánszemélyek és
gazdálkodó
szervezetek részére
meghirdetett Banki
órarend szerint.

A Bank által a
magánszemélyek és
gazdálkodó
szervezetek részére
meghirdetett Banki
órarend szerint.

A Bank által a
magánszemélyek és
gazdálkodó
szervezetek részére
meghirdetett Banki
órarend szerint.

A Bank által a
magánszemélyek és
gazdálkodó
szervezetek részére
meghirdetett Banki
órarend szerint.

Treasury

Fiók

CIB24

CIB Internet Bank

Soft Business Terminal

CIB Bank
Mobilalkalmazás

CIB Forex
minden nap***

-

Hétfő-csütörtök:
8.30-16.30
Péntek:
8.30-16.00

-

-

Értékpapír transzferálásra, átvezetésre vonatkozó
megbízások

Forint és deviza átutalási megbízások

Forint átvezetési megbízások

Deviza átvezetési megbízások

Deviza műveletek

Azonnali deviza adásvétel ügylet

Azonnali deviza adásvétel ügylet készpénz
fedezet mellett

Kamat műveletek
Pénzpiaci műveletek - egyedi árazású betétek

Hétfő-csütörtök:
8.30-16.30
Péntek:
8.30-16.00

-

Deviza átvezetés
konverzióval:
Hétfő-péntek:
16:00 óráig;
teljesítés T napon;
Deviza átvezetés
konverzió nélkül:
-

eBroker

-

-

-

-

A Bank által a
magánszemélyek és
gazdálkodó
szervezetek részére
meghirdetett Banki
órarend szerint.
CIB Forex
minden nap***

KKV Számlavezetés

A Bank által a
magánszemélyek és
gazdálkodó
szervezetek részére
meghirdetett Banki
órarend szerint.

KKV Számlavezetés

A Bank által meghirdetett
Hirdetmény Egyedi
árfolyamos konverziókra
készpénzfedezet mellett
szerint.
(www.cib.hu)

-

-

-

-

-

-

A Bank által
meghirdetett
Hirdetmény Egyedi
árfolyamos
konverziókra
készpénzfedezet
mellett szerint.
(www.cib.hu)

Treasury

Fiók

CIB24

eBroker

CIB Internet Bank

Soft Business Terminal

CIB Bank
Mobilalkalmazás

CIB Bank
Mobilalkalmazás

KKV Számlavezetés

8:00-16:00

-

-

-

-

-

-

-

-
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* A 16:00 óra után érkező megbízások a következő banki munkanapon kerülnek feldolgozásra.
** eBrokeren a 15.50 óra után benyújtott megbízások esetén aznapi teljesítésre a Bank kötelezettséget nem vállal.
*** Munkaszüneti napok és befektetési szolgáltatási szünnapok kivételével.
**** Business Terminal, CIB Internet Bank csatornákon a származtatott alapok kivételével minden CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott befektetési alap
***** Az eBroker rendszerben a 20:00 óra után felvett megbízások a következő banki munkanapon kerülnek feldolgozásra

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
Bíróság mint Cégbíróság 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
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