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Hirdetmény / Announcement 

- a CIB Optimum Hitelkártya Magánszemélyek részére Kondíciós Lista 
- CIB Hitelkártyák, CIB Lízing Hitelkártya 1, CIB-Generali Hitelkártya, Aranykor Hitelkártya Magánszemélyek részére Kondíciós Lista 
- CIB Bevásárlókártya Devizabelföldi magánszemélyek részére Kondíciós Lista 
- Magánszemélyek részére Kondíciós Lista  
- BANKCARD List of Conditions for Private Individuals 

 

 

2021. július 8-i módosításról. 

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004, a továbbiakban: Bank) tájékoztatja tisztelt Üzletfeleit, hogy a fent meghatározott 

kondíciós listákat 2021. július 08. napjától módosítja. A módosuló részek szürke hátérrel, félkövér, dőlt betűkkel vannak jelölve. 

 

8th of July 2021 amendment. 

Cib Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14; company registration number: 01-10-041004, hereinafter referred to: Bank) informs the customers that 

from 08 July 2021 the above indicated condition lists will be amended. The changed parts are marked with a grey back, bold and italic letters. 

 

 

2021.07.08. napja előtt hatályos rendelkezés / provisions in force before the date of entry into force: 

CIB Optimum Hitelkártya Magánszemélyek részére Kondíciós Lista 

A HITELKÁRTYÁK KÜLFÖLDI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KONVERZIÓS SZABÁLYOK 

Tranzakció 

devizaneme 
Átváltás menete 

HUF Nincs konverzió 

USD 

USD összeget a Bank a tranzakció napján érvényes deviza eladási árfolyamán váltja át 

HUF-ra 

EUR 

EUR összeget a Bank a tranzakció napján érvényes deviza eladási árfolyamán váltja át 

HUF-ra 

 

Egyéb 

devizanem 

Visa típusú HUF Hitelkártyák: 

A tranzakció összegét a Visa 

kártyatársaság átváltja EUR-ra, amely 

EUR összeget a Bank az elszámolás 

napján érvényes deviza eladási 

árfolyamán vált át HUF-ra 

MasterCard típusú HUF Hitelkártyák: 

A tranzakció összegét a MasterCard 

kártyatársaság átváltja USD-re, amely USD 

összeget a Bank a tranzakció napján 

érvényes deviza eladási árfolyamán vált át 

HUF-ra. 

 

CIB Hitelkártyák, CIB Lízing Hitelkártya 1, CIB-Generali Hitelkártya, Aranykor Hitelkártya Magánszemélyek részére Kondíciós Lista 

A HITELKÁRTYÁK KÜLFÖLDI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KONVERZIÓS SZABÁLYOK 

Tranzakció 

devizaneme 
Átváltás menete 

HUF Nincs konverzió 

USD 

USD összeget a Bank a tranzakció napján érvényes deviza eladási árfolyamán váltja át 

HUF-ra 

EUR 

EUR összeget a Bank a tranzakció napján érvényes deviza eladási árfolyamán váltja át 

HUF-ra 

 

Egyéb 

devizanem 

Visa típusú HUF Hitelkártyák: 

A tranzakció összegét a Visa 

kártyatársaság átváltja EUR-ra, amely  

EUR összeget a Bank az elszámolás 

napján érvényes deviza eladási  

árfolyamán vált át HUF-ra 

MasterCard típusú HUF Hitelkártyák: 

A tranzakció összegét a MasterCard 

kártyatársaság átváltja USD-re, amely USD 

összeget a Bank a tranzakció napján 

érvényes deviza eladási árfolyamán vált át 

HUF-ra. 

 

CIB Bevásárlókártya Devizabelföldi magánszemélyek részére Kondíciós Lista 

 

A HITELKÁRTYÁK KÜLFÖLDI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KONVERZIÓS SZABÁLYOK 

Tranzakció 

devizaneme 
Átváltás menete 

HUF Nincs konverzió 
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USD 

USD összeget a Bank a tranzakció napján érvényes deviza eladási árfolyamán váltja át 

HUF-ra 

EUR 

EUR összeget a Bank a tranzakció napján érvényes deviza eladási árfolyamán váltja át 

HUF-ra 

 

Egyéb 

devizanem 

Visa típusú HUF Hitelkártyák: 

A tranzakció összegét a Visa 

kártyatársaság átváltja EUR-ra, amely 

EUR összeget a Bank az elszámolás 

napján érvényes deviza eladási 

árfolyamán vált át HUF-ra 

MasterCard típusú HUF Hitelkártyák: 

A tranzakció összegét a MasterCard 

kártyatársaság átváltja USD-re, amely USD 

összeget a Bank a tranzakció napján 

érvényes deviza eladási árfolyamán vált át 

HUF-ra. 

 

Magánszemélyek részére Kondíciós Lista  

 

Bankkártya tranzakció összegének ELSZÁMOLÁSA (lekönyvelése) esetén alkalmazott szabályok 

(Ha az elfogadóhely felajánlja, hogy a tranzakció devizanemétől eltérő devizában, az általa alkalmazott árfolyamon kiszámítva is megállapítja a tranzakció összegét, és ezt a 

kártyabirtokos jóváhagyja, akkor az elfogadóhely az ügyfél által jóváhagyott devizanemben nyújtja be az így kiszámított összeget elszámolásra a kártyatársaság felé, és az 

átváltási szabályok már erre a devizanemre vonatkoznak.) 

 
Visa típusú HUF alapú 

Bankkártyák 

Mastercard típusú HUF 

Bankkártyák  

Mastercard típusú EUR 

alapú Bankkártyák 

Visa típusú EUR alapú 

Bankkártyák 

Visa típusú USD alapú 

Bankkártyák 

BANKKÁRTYA TRANZAKCIÓ DEVIZANEME 

HUF Nincs konverzió Nincs konverzió 

HUF összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

vételi árfolyamán váltja át 

EUR-ra 

HUF összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

vételi árfolyamán váltja át EUR-

ra 

HUF összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

vételi árfolyamán váltja át 

USD-re 

USD 

USD összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

eladási árfolyamán váltja át 

HUF-ra 

USD összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

eladási árfolyamán váltja át 

HUF-ra 

USD összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

eladási árfolyamán átváltja 

HUF-ra, majd deviza vételi 

árfolyamán EUR-ra 

USD összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

eladási árfolyamán átváltja HUF-

ra, majd deviza vételi 

árfolyamán EUR-ra. 

Nincs konverzió 

EUR 

EUR összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

eladási árfolyamán váltja át 

HUF-ra 

EUR összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

eladási árfolyamán váltja át 

HUF-ra 

Nincs konverzió Nincs konverzió 

EUR összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

eladási árfolyamán átváltja 

HUF-ra, majd deviza vételi 

árfolyamán USD-re. 

EGYÉB 

DEVIZANEM 

A Bankkártya Tranzakció 

összeget a Visa 

kártyatársaság az általa 

alkalmazott az elszámolást 

megelőző banki munkanapon 

érvényes árfolyamán átváltja 

EUR-ra, amely EUR összeget 

a Bank az elszámolást 

megelőző banki munkanapon 

érvényes deviza eladási 

árfolyamán váltja át HUF-ra 

A Bankkártya Tranzakció 

összeget a Mastercard 

kártyatársaság az általa 

alkalmazott az elszámolást 

megelőző banki munkanapon 

érvényes árfolyamán átváltja 

USD-re, amely USD összeget a 

Bank az elszámolást megelőző 

banki munkanapon érvényes 

deviza eladási árfolyamán vált át 

HUF-ra 

A Bankkártya Tranzakció 

összeget a Mastercard 

kártyatársaság az általa 

alkalmazott az elszámolást 

megelőző banki munkanapon 

érvényes árfolyamán átváltja 

USD-re, amely USD összeget 

a Bank az elszámolást 

megelőző banki munkanapon 

érvényes deviza eladási 

árfolyamán vált át  HUF-ra, 

majd deviza vételi árfolyamán 

EUR-ra. 

A Bankkártya tranzakció 

összegét a VISA kártyatársaság 

az általa alkalmazott, az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes 

árfolyamán váltja át EUR-ra. 

A Bankkártya tranzakció 

összegét a Visa 

kártyatársaság az általa 

alkalmazott az elszámolást 

megelőző banki munkanapon 

érvényes árfolyamán átváltja 

EUR-ra, amely EUR összeget 

a Bank az elszámolást 

megelőző banki munkanapon 

érvényes deviza eladási 

árfolyamán vált át HUF-ra, 

majd deviza vételi árfolyamon 

USD-re. 

 

 

BANKCARD List of Conditions for Private Individuals 

 

Rules applied in respect of the SETTLEMENT (booking) of the amount of a Bankcard transaction 

(If the merchant offers to determine the amount of the transaction in a currency other than the currency of the transaction, calculated at the exchange rate applied by him, and 

the cardholder approves it, then the merchant submits to the card company the thus calculated amount in the currency approved by the customer, for settlement, and the 

conversion rules will then apply to this currency.) 

 
Visa-type HUF-based 

Bankcards 

MasterCard-type HUF-

based Bankcards  

MasterCard-type EUR-

based Bankcards 

Visa-type EUR-based 

Bankcards 

Visa-type USD-based 

Bankcards 

CURRENCY OF BANKCARD TRANSACTION 

HUF No conversion No conversion 

The HUF amount is converted 

into EUR by the Bank at its FX 

buy rate valid on the previous 

work day before the settlement 

day 

The HUF amount is converted 

into EUR by the Bank at its FX 

buy valid on the previous work 

day before the settlement day 

The HUF amount is converted into 

USD by the Bank at its FX buy 

rate valid on the previous work day 

before the settlement day 

USD 

The USD amount is converted 

by the Bank into HUF at its FX 

sell rate valid on the previous 

work day before the settlement 

day 

The USD amount is converted 

by the Bank into HUF at its FX 

sell rate valid on the previous 

work day before the settlement 

day 

The USD amount is converted 

by the Bank into HUF at its FX 

sell rate valid on the previous 

work day before the settlement 

day, and then, at its FX buy 

rate, into EUR 

The USD amount is converted 

by the Bank into HUF at its FX 

sell rate valid on the previous 

work day before the settlement 

day, and then, at its FX buy rate, 

into EUR. 

No conversion 

EUR 
The EUR amount is converted 

by the Bank into HUF at its FX 

sell rate valid on the previous 

The EUR amount is converted 

by the Bank into HUF at its FX 

sell rate valid on the previous 

No conversion No conversion 
The EUR amount is converted by 

the Bank into HUF at its FX sell 

rate valid on the previous work day 
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work day before the settlement 

day 

work day before the settlement 

day 

before the settlement day, and 

then, at its FX buy rate, into USD 

OTHER 

CURRENCIES 

The amount of the 

Bankcard Transaction is 

converted by Visa into EUR at 

the exchange rate applied by it 

and valid on the previous work 

day before the settlement day, 

which EUR amount the Bank 

converts into HUF at its FX 

sell rate valid on the previous 

work day before the settlement 

day 

The amount of the Bankcard 

Transaction is converted by 

MasterCard into USD at the 

exchange rate applied by it and 

valid on the previous work day 

before the settlement day, which 

USD amount the Bank converts 

into HUF at its FX sell rate valid 

on the previous work day before 

the settlement day 

The amount of the Bankcard 

Transaction is converted by 

MasterCard into USD at the 

exchange rate applied by it 

valid on the previous work day 

before the settlement day, 

which USD amount the Bank 

converts into HUF at its FX 

sell rate valid on the previous 

work day before the settlement 

day, and then, at the FX buy 

rate, into EUR. 

The amount of the Bankcard 

Transaction is converted by Visa 

into EUR at the exchange rate 

applied by it and valid on the 

previous work day before the 

settlement day 

The amount of the Bankcard 

Transaction is converted by Visa 

into EUR at the exchange rate 

applied by it and valid on the 

previous work day before the 

settlement day, which EUR 

amount the Bank converts into 

HUF at its FX sell rate valid on the 

previous work day before the 

settlement day, and then, at its FX 

buy rate, into USD.  

 

2021.07.08. napjától hatályos rendelkezés / provision in force from 2021.07.08.: 

CIB Optimum Hitelkártya Magánszemélyek részére Kondíciós Lista 

 

A HITELKÁRTYÁK KÜLFÖLDI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KONVERZIÓS SZABÁLYOK 

Tranzakció 
devizaneme 

Átváltás menete 

HUF Nincs konverzió 

USD 

A Bankkártya Tranzakció összegét a Mastercard kártyatársaság az általa 
alkalmazott a tranzakció napján érvényes árfolyamán átváltja EUR-ra, amely EUR 
összeget a Bank a tranzakció napján érvényes deviza eladási árfolyamán váltja át 
HUF-ra 

EUR 
EUR összeget a Bank a tranzakció napján érvényes deviza eladási árfolyamán váltja át 
HUF-ra 

 

Egyéb 
devizanem 

MasterCard típusú HUF Hitelkártyák: 

A Bankkártya Tranzakció összegét a Mastercard kártyatársaság az általa 
alkalmazott a tranzakció napján érvényes árfolyamán átváltja EUR-ra, amely EUR 
összeget a Bank a tranzakció napján érvényes deviza eladási árfolyamán vált át 
HUF-ra. 

 

CIB Hitelkártyák, CIB Lízing Hitelkártya 1, CIB-Generali Hitelkártya, Aranykor Hitelkártya Magánszemélyek részére Kondíciós Lista 

 

A HITELKÁRTYÁK KÜLFÖLDI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KONVERZIÓS SZABÁLYOK 

Tranzakció 
devizaneme 

Átváltás menete 

HUF Nincs konverzió 

USD 

A Bankkártya Tranzakció összegét a Mastercard kártyatársaság az általa 
alkalmazott a tranzakció napján érvényes árfolyamán átváltja EUR-ra, amely EUR 
összeget a Bank a tranzakció napján érvényes deviza eladási árfolyamán váltja át 
HUF-ra 

EUR 
EUR összeget a Bank a tranzakció napján érvényes deviza eladási árfolyamán váltja át 
HUF-ra 

 

Egyéb 
devizanem 

MasterCard típusú HUF Hitelkártyák: 

A Bankkártya Tranzakció összegét a Mastercard kártyatársaság az általa 
alkalmazott a tranzakció napján érvényes árfolyamán átváltja EUR-ra, amely EUR 
összeget a Bank a tranzakció napján érvényes deviza eladási árfolyamán vált át 
HUF-ra. 

 

CIB Bevásárlókártya Devizabelföldi magánszemélyek részére Kondíciós Lista 

 

A HITELKÁRTYÁK KÜLFÖLDI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KONVERZIÓS SZABÁLYOK 

Tranzakció 
devizaneme 

Átváltás menete 

HUF Nincs konverzió 

USD 

A Bankkártya Tranzakció összegét a Mastercard kártyatársaság az általa 
alkalmazott a tranzakció napján érvényes árfolyamán átváltja EUR-ra, amely EUR 
összeget a Bank a tranzakció napján érvényes deviza eladási árfolyamán váltja át 
HUF-ra 

EUR 
EUR összeget a Bank a tranzakció napján érvényes deviza eladási árfolyamán váltja át 
HUF-ra 
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Egyéb 
devizanem 

MasterCard típusú HUF Hitelkártyák: 

A Bankkártya Tranzakció összegét a Mastercard kártyatársaság az általa 
alkalmazott a tranzakció napján érvényes árfolyamán átváltja EUR-ra, amely EUR 
összeget a Bank a tranzakció napján érvényes deviza eladási árfolyamán vált át 
HUF-ra. 

 

 

Magánszemélyek részére Kondíciós Lista 

A BANKKÁRTYÁK KÜLFÖLDI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÁRFOLYAM ÁTVÁLTÁSI SZABÁLYOK  

Bankkártya tranzakció összegének BLOKKOLÁSA esetén alkalmazott szabályok 
(Ha az elfogadóhely felajánlja, hogy a tranzakció devizanemétől eltérő devizában, az általa alkalmazott árfolyamon kiszámítva is megállapítja a tranzakció összegét, és ezt a 
kártyabirtokos jóváhagyja, akkor az elfogadóhely az ügyfél által jóváhagyott devizanemben nyújtja be az így kiszámított összeget elszámolásra a kártyatársaság felé, és az 

átváltási szabályok már erre a devizanemre vonatkoznak.) 

 
Visa típusú HUF alapú 

Bankkártyák 
Mastercard típusú HUF 

Bankkártyák  
Mastercard típusú EUR 

alapú Bankkártyák 
Visa típusú EUR alapú 

Bankkártyák 
Visa típusú USD alapú 

Bankkártyák 
BANKKÁRTYA TRANZAKCIÓ DEVIZANEME 

HUF Nincs konverzió Nincs konverzió 

HUF összeget a Bank a 
blokkolás napján érvényes 

deviza középárfolyamán 
váltja át EUR-ra 

HUF összeget a Bank a 
blokkolás napján érvényes 

deviza középárfolyamán váltja át 
EUR-ra 

HUF összeget a Bank a 
blokkolás napján érvényes 

deviza középárfolyamán váltja 
át USD-re 

USD 

A tranzakció összegét a VISA 
kártyatársaság az általa 

alkalmazott a blokkolás napján 
érvényes árfolyamán9 átváltja 

EUR-ra, amelyet a Bank 
deviza eladási árfolyamán vált 

át HUF-ra 

A tranzakció összegét a 
Mastercard kártyatársaság az 
általa alkalmazott, a blokkolás 
napján érvényes, árfolyamán9 

váltja át HUF-ra 

A tranzakció összegét a 
Mastercard kártyatársaság 

az általa alkalmazott, a 
blokkolás napján érvényes 

árfolyamán9 átváltja HUF-ra, 
amelyet a Bank deviza 

középárfolyamán vált át 
EUR-ra 

A tranzakció összegét a VISA 
kártyatársaság az általa 

alkalmazott, a blokkolás napján 
érvényes árfolyamán átváltja 

EUR-ra 

Nincs konverzió 

EUR 

EUR összeget a Bank a 
blokkolás napján érvényes 
deviza eladási árfolyamán 

váltja át HUF-ra 

A tranzakció összegét a 
Mastercard kártyatársaság az 
általa alkalmazott, a blokkolás 
napján érvényes, árfolyamon9 

váltja át HUF-ra 

Nincs konverzió Nincs konverzió 

EUR összeget a Bank a 
blokkolás napján érvényes 
deviza eladási árfolyamán 

átváltja HUF-ra, majd 
középárfolyamán USD-re 

EGYÉB 
DEVIZANEM 

A tranzakció összegét a VISA 
kártyatársaság a blokkolás 

napján érvényes általa 
alkalmazott árfolyamán9 

átváltja EUR-ra, amelyet a 
Bank deviza eladási 

árfolyamán váltja át HUF-ra 

A tranzakció összegét a 
Mastercard kártyatársaság az 
általa alkalmazott, a blokkolás 
napján érvényes, árfolyamon9 

váltja át HUF-ra 

A tranzakció összegét a 
Mastercard kártyatársaság 

az általa alkalmazott, a 
blokkolás napján érvényes 

árfolyamán9 átváltja HUF-ra, 
amelyet a Bank deviza 

középárfolyamán vált át 
EUR-ra 

A tranzakció összegét a VISA 
kártyatársaság a blokkolás 

napján érvényes, általa 
alkalmazott árfolyamán9 átváltja 

EUR-ra 

A tranzakció összegét a VISA 
kártyatársaság az általa 
alkalmazott, a blokkolás 

napján érvényes árfolyamán9 

átváltja EUR-ra, amelyet a 
Bank deviza eladási 

árfolyamán vált át HUF-ra, 
majd deviza középárfolyamán 

USD-re 

 

  

Bankkártya tranzakció összegének ELSZÁMOLÁSA (lekönyvelése) esetén alkalmazott szabályok 

(Ha az elfogadóhely felajánlja, hogy a tranzakció devizanemétől eltérő devizában, az általa alkalmazott árfolyamon kiszámítva is megállapítja a tranzakció összegét, és ezt a 

kártyabirtokos jóváhagyja, akkor az elfogadóhely az ügyfél által jóváhagyott devizanemben nyújtja be az így kiszámított összeget elszámolásra a kártyatársaság felé, és az 

átváltási szabályok már erre a devizanemre vonatkoznak.) 

 
Visa típusú HUF alapú 

Bankkártyák 

Mastercard típusú HUF 

Bankkártyák  

Mastercard típusú EUR 

alapú Bankkártyák 
Visa típusú EUR alapú 

Bankkártyák 

Visa típusú USD alapú 

Bankkártyák 

BANKKÁRTYA TRANZAKCIÓ DEVIZANEME 

HUF Nincs konverzió Nincs konverzió 

HUF összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes 

deviza vételi árfolyamán 

váltja át EUR-ra 

HUF összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

vételi árfolyamán váltja át EUR-

ra 

HUF összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

vételi árfolyamán váltja át 

USD-re 

USD 

USD összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

eladási árfolyamán váltja át 

HUF-ra 

A Bankkártya Tranzakció 

összegét a Mastercard 

kártyatársaság az általa 

alkalmazott a tranzakció 

napján érvényes árfolyamán 

átváltja EUR-ra, amely EUR 

összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

eladási árfolyamán váltja át 

HUF-ra 

USD összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes 

deviza eladási árfolyamán 

átváltja HUF-ra, majd deviza 

vételi árfolyamán EUR-ra 

USD összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

eladási árfolyamán átváltja HUF-

ra, majd deviza vételi 

árfolyamán EUR-ra. 

Nincs konverzió 

EUR 

EUR összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

eladási árfolyamán váltja át 

HUF-ra 

EUR összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

eladási árfolyamán váltja át 

HUF-ra 

Nincs konverzió Nincs konverzió 

EUR összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

eladási árfolyamán átváltja 

HUF-ra, majd deviza vételi 

árfolyamán USD-re. 

EGYÉB 

DEVIZANEM 

A Bankkártya Tranzakció 

összeget a Visa 

kártyatársaság az általa 

alkalmazott az elszámolást 

megelőző banki munkanapon 

érvényes árfolyamán átváltja 

EUR-ra, amely EUR összeget 

a Bank az elszámolást 

megelőző banki munkanapon 

érvényes deviza eladási 

árfolyamán váltja át HUF-ra 

A Bankkártya Tranzakció 

összeget a Mastercard 

kártyatársaság az általa 

alkalmazott a tranzakció 

napján érvényes árfolyamán 

átváltja EUR-ra, amely EUR 

összeget a Bank az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes deviza 

eladási árfolyamán vált át 

HUF-ra 

A Bankkártya Tranzakció 

összeget a Mastercard 

kártyatársaság az általa 

alkalmazott az elszámolást 

megelőző banki 

munkanapon érvényes 

árfolyamán átváltja USD-re, 

amely USD összeget a Bank 

az elszámolást megelőző 

banki munkanapon 

érvényes deviza eladási 

árfolyamán vált át  HUF-ra, 

majd deviza vételi 

árfolyamán EUR-ra. 

A Bankkártya tranzakció 

összegét a VISA kártyatársaság 

az általa alkalmazott, az 

elszámolást megelőző banki 

munkanapon érvényes 

árfolyamán váltja át EUR-ra. 

A Bankkártya tranzakció 

összegét a Visa 

kártyatársaság az általa 

alkalmazott az elszámolást 

megelőző banki munkanapon 

érvényes árfolyamán átváltja 

EUR-ra, amely EUR összeget 

a Bank az elszámolást 

megelőző banki munkanapon 

érvényes deviza eladási 

árfolyamán vált át HUF-ra, 

majd deviza vételi árfolyamon 

USD-re. 
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BANKCARD List of Conditions for Private Individuals 

 

CURRENCY CONVERSION RULES RELATED TO THE USE OF BANKCARDS ABROAD  

Rules applied in the case of a BLOCKING of the amount of a bankcard transaction 

(If the merchant offers to determine the amount of the transaction in a currency other than the currency of the transaction, calculated at the exchange rate applied by him, and the 

cardholder approves it, then the merchant submits to the card company the thus calculated amount in the currency approved by the customer, for settlement, and the conversion 

rules will then apply to this currency.) 

 
Visa-type HUF-based 

Bankcards 

MasterCard-type HUF-

based Bankcards  

MasterCard-type EUR-based 

Bankcards 
Visa-type EUR-based 

Bankcards 

Visa-type USD-based 

Bankcards 

CURRENCY OF BANKCARD TRANSACTION 

HUF No conversion No conversion 

The HUF amount is converted 

by the Bank into EUR at its FX 

mid rate valid on the day of the 

blocking 

The HUF amount is converted 

by the Bank into EUR at its FX 

mid rate valid on the day of the 

blocking 

The HUF amount is converted by 

the Bank into USD at its FX mid 

rate valid on the day of the 

blocking 

USD 

The amount of the transaction 

is converted by VISA into EUR 

at the exchange rate applied 

by it and valid on the day of 

the blocking9, which the Bank 

converts into HUF at its FX 

sell rate  

The amount of the transaction is 

converted by MasterCard into 

HUF at the exchange rate 

applied by it and valid on the day 

of the blocking9  

The amount of the transaction 

is converted by MasterCard 

into HUF at the exchange rate 

applied by it and valid on the 

day of the blocking9, which the 

Bank converts into EUR at its 

FX mid rate  

The amount of the transaction is 

converted by VISA into EUR at 

the exchange rate applied by it 

and valid on the day of the 

blocking 

No conversion 

EUR 

The EUR amount is converted 

by the Bank into HUF at its FX 

mid rate valid on the day of the 

blocking 

The amount of the transaction is 

converted by MasterCard into 

HUF at the exchange rate 

applied by it and valid on the day 

of the blocking9  

No conversion No conversion 

The EUR amount is converted by 

the Bank into HUF at its FX sell 

rate valid on the day of the 

blocking, and then, at its mid rate, 

into USD 

OTHER 

CURRENCIES 

The amount of the transaction 

is converted by VISA into EUR 

at the exchange rate applied 

by it and valid on the day of 

the blocking9, which the Bank 

converts into HUF at its FX 

sell rate  

The amount of the transaction is 

converted by MasterCard into 

HUF at the exchange rate 

applied by it and valid on the day 

of the blocking9  

The amount of the transaction 

is converted by MasterCard 

into HUF at the exchange rate 

applied by it and valid on the 

day of the blocking9, which the 

Bank converts into EUR at its 

FX mid rate  

The amount of the transaction is 

converted by VISA into EUR at 

the exchange rate applied by it 

and valid on the day of the 

blocking9  

The amount of the transaction is 

converted by VISA into EUR at the 

exchange rate applied by it and 

valid on the day of the blocking9, 

which the Bank converts into HUF 

at its FX sell rate, and then, at the 

FX mid rate, into USD  

 

Rules applied in respect of the SETTLEMENT (booking) of the amount of a Bankcard transaction 

(If the merchant offers to determine the amount of the transaction in a currency other than the currency of the transaction, calculated at the exchange rate applied by him, and 

the cardholder approves it, then the merchant submits to the card company the thus calculated amount in the currency approved by the customer, for settlement, and the 

conversion rules will then apply to this currency.) 

 
Visa-type HUF-based 

Bankcards 

MasterCard-type HUF-

based Bankcards  

MasterCard-type EUR-

based Bankcards 

Visa-type EUR-based 

Bankcards 

Visa-type USD-based 

Bankcards 

CURRENCY OF BANKCARD TRANSACTION 

HUF No conversion No conversion 

The HUF amount is 

converted into EUR by the 

Bank at its FX buy rate valid 

on the previous work day 

before the settlement day 

The HUF amount is converted 

into EUR by the Bank at its FX 

buy valid on the previous work 

day before the settlement day 

The HUF amount is converted into 

USD by the Bank at its FX buy 

rate valid on the previous work day 

before the settlement day 

USD 

The USD amount is converted 

by the Bank into HUF at its FX 

sell rate valid on the previous 

work day before the settlement 

day 

The amount of the Bank Card 

Transaction is converted by 

the Mastercard card company 

into EUR at the exchange rate 

applied by it and valid on the 

day of the transaction, which 

EUR amount the Bank 

converts into HUF at the FX 

sell rate valid on the banking 

day before of settlement. 

The USD amount is 

converted by the Bank into 

HUF at its FX sell rate valid 

on the previous work day 

before the settlement day, 

and then, at its FX buy rate, 

into EUR 

The USD amount is converted 

by the Bank into HUF at its FX 

sell rate valid on the previous 

work day before the settlement 

day, and then, at its FX buy rate, 

into EUR. 

No conversion 

EUR 

The EUR amount is converted 

by the Bank into HUF at its FX 

sell rate valid on the previous 

work day before the settlement 

day 

The EUR amount is converted 

by the Bank into HUF at its FX 

sell rate valid on the previous 

work day before the settlement 

day 

No conversion No conversion 

The EUR amount is converted by 

the Bank into HUF at its FX sell 

rate valid on the previous work day 

before the settlement day, and 

then, at its FX buy rate, into USD 

OTHER 

CURRENCIES 

The amount of the 

Bankcard Transaction is 

converted by Visa into EUR at 

the exchange rate applied by it 

and valid on the previous work 

day before the settlement day, 

which EUR amount the Bank 

converts into HUF at its FX 

sell rate valid on the previous 

work day before the settlement 

day 

The amount of the Bank Card 

Transaction is converted by the 

Mastercard card company into 

EUR at the exchange rate applied 

by it and valid on the day of the 

transaction, which EUR amount 

the Bank converts into HUF at the 

FX sell rate valid on the banking 

day before of settlement. 

The amount of the Bankcard 

Transaction is converted by 

MasterCard into USD at the 

exchange rate applied by it 

valid on the previous work 

day before the settlement 

day, which USD amount the 

Bank converts into HUF at 

its FX sell rate valid on the 

previous work day before 

the settlement day, and 

then, at the FX buy rate, into 

EUR. 

The amount of the Bankcard 

Transaction is converted by Visa 

into EUR at the exchange rate 

applied by it and valid on the 

previous work day before the 

settlement day 

The amount of the Bankcard 

Transaction is converted by Visa 

into EUR at the exchange rate 

applied by it and valid on the 

previous work day before the 

settlement day, which EUR 

amount the Bank converts into 

HUF at its FX sell rate valid on the 

previous work day before the 

settlement day, and then, at its FX 

buy rate, into USD.  
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A módosítás oka:  

A CIB Bank Zrt. a Fogyasztók és Egyéni Vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzatának 20.1.4. pontjában foglaltak alapján módosítja a fent 

felsorolt kondíciós listákat: 

- a Bank üzletpolitikai célkitűzéseinek megváltozása, 

A kondíciós listák és banki órarendek megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban. 

The reason for change: 

CIB Bank Zrt. amends the condition lists listed above in accordance with section 20.1.4 of its General Retail Business Regulations for Consumers and Sole 

Proprietors: 

- change in the Bank's business policy objectives, 
Condition lists and bank schedules can be found on our website (www.cib.hu) or at any of our branches. 

 

 

Közzététel / publishing: 2021.07.07 
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