
 

Diszkont Kincstárjegy

ÁKK link
https://akk.hu/allampapir-forgalmazas/nyilvanos-ajanlattetelek/diszkont-kincstarjegyek-dkj-nyilvanos-ajanlattetelei

Milyen az instrumentumba történő 
befektetéshez az ajánlott 
kockázatvállalási hajlandóság?

ALACSONY

Létrehoz-e az instrumentum 
tőkeáttételt?

NEM

Milyen tényezők befolyásolják az 
instrumentum árfolyamát?

Elsősorban a hazai és nemzetközi makrogazdasági adatok, események; tőkepiaci likviditás és kockázatvállalási hajlandóság foka alakítja az 
árfolyamát

Milyen az instrumentum árfolyamának 
változékonysága?

ALACSONY

Hol tekinthető meg az instrumentum 
árfolyamának múltbeli alakulása?

https://net.cib.hu/ebroker/arfolyamok/cib_allampapir_arfolyamok/index

Hol tekinthetők meg az instrumentum 
adásvételéhez kapcsolódó pótlólagos 
költségek?

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/befektetesi_kondiciok.html

Hol tekinthetők meg az instrumentum 
tartásához kapcsolódó letéti 
követelmények?

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/befektetesi_kondiciok.html

Hol található a kibocsátási tájékoztató 
közzétételi helye?

https://www.akk.hu/allampapir-forgalmazas/eljarasi-rendek

Meghaladja-e az instrumentum 
kockázata az instrumentum egyes 
összetevőivel járó kockázatok 
összegét?

NEM

Milyen garanciákat nyújt az 
instrumentum?

Minden állampapírnál a tőke visszafizetésére és a kamatfizetésekre állami garancia érvényes.

A CIB Bank Zrt., mint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint működő befektetési szolgáltatást végző hitelintézet, a Bszt. vonatkozó rendelkezései értelmében ügyletkötés előtt tájékoztatja ügyfeleit a szerződésben foglalt ügyletben érintett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, valamint az ügylettel kapcsolatos kockázatokról. E tudnivalókat tartalmazza jelen Részletes terméktájékoztató az Állampapírok vonatkozásában.
A jelen Terméktájékoztatóban foglaltak a Bank Általános terméktájékoztatójában foglaltakkal együtt értendők.

A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az őt a Bszt. 41. § és 43. §-a szerinti terhelő egyes tájékoztatási kötelezettségek teljesítése végett teszi közzé. Kérjük befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. Jelen részletes terméktájékoztatóban foglaltak nem tekinthetőek a CIB Bank Zrt. részéről nyújtott befektetési tanácsadásnak. A befektetési döntést minden esetben a CIB Bank Zrt. ügyfele hozza meg. A CIB Bank Zrt-t nem terhel semminemű felelősség az Ügyfél által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért.
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ÁKK link

Milyen az instrumentumba történő 
befektetéshez az ajánlott 
kockázatvállalási hajlandóság?
Létrehoz-e az instrumentum 
tőkeáttételt?

Milyen tényezők befolyásolják az 
instrumentum árfolyamát?

Milyen az instrumentum árfolyamának 
változékonysága?

Hol tekinthető meg az instrumentum 
árfolyamának múltbeli alakulása?

Hol tekinthetők meg az instrumentum 
adásvételéhez kapcsolódó pótlólagos 
költségek?

Hol tekinthetők meg az instrumentum 
tartásához kapcsolódó letéti 
követelmények?

Hol található a kibocsátási tájékoztató 
közzétételi helye?

Meghaladja-e az instrumentum 
kockázata az instrumentum egyes 
összetevőivel járó kockázatok 
összegét?

Milyen garanciákat nyújt az 
instrumentum?

Egyéves Magyar Állampapír ( 1MÁP )

https://akk.hu/allampapir-forgalmazas/nyilvanos-ajanlattetelek/egyeves-magyar-allampapir-1map

ALACSONY

NEM

Elsősorban a hazai és nemzetközi makrogazdasági adatok, események; tőkepiaci likviditás és kockázatvállalási hajlandóság foka alakítja az árfolyamát

ALACSONY

https://net.cib.hu/ebroker/arfolyamok/cib_allampapir_arfolyamok/index

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/befektetesi_kondiciok.html

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/befektetesi_kondiciok.html

https://www.akk.hu/allampapir-forgalmazas/eljarasi-rendek

NEM

Minden állampapírnál a tőke visszafizetésére és a kamatfizetésekre állami garancia érvényes.

A CIB Bank Zrt., mint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint működő befektetési szolgáltatást végző hitelintézet, a Bszt. vonatkozó rendelkezései értelmében ügyletkötés előtt tájékoztatja ügyfeleit a szerződésben foglalt ügyletben érintett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, valamint az ügylettel kapcsolatos kockázatokról. E tudnivalókat tartalmazza jelen Részletes terméktájékoztató az Állampapírok vonatkozásában.

A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az őt a Bszt. 41. § és 43. §-a szerinti terhelő egyes tájékoztatási kötelezettségek teljesítése végett teszi közzé. Kérjük befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. Jelen részletes terméktájékoztatóban foglaltak nem tekinthetőek a CIB Bank Zrt. részéről nyújtott befektetési tanácsadásnak. A befektetési döntést minden esetben a CIB Bank Zrt. ügyfele hozza meg. A CIB Bank Zrt-t nem terhel semminemű felelősség az Ügyfél által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért.
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Milyen az instrumentumba történő 
befektetéshez az ajánlott 
kockázatvállalási hajlandóság?
Létrehoz-e az instrumentum 
tőkeáttételt?

Milyen tényezők befolyásolják az 
instrumentum árfolyamát?

Milyen az instrumentum árfolyamának 
változékonysága?

Hol tekinthető meg az instrumentum 
árfolyamának múltbeli alakulása?
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adásvételéhez kapcsolódó pótlólagos 
költségek?

Hol tekinthetők meg az instrumentum 
tartásához kapcsolódó letéti 
követelmények?

Hol található a kibocsátási tájékoztató 
közzétételi helye?

Meghaladja-e az instrumentum 
kockázata az instrumentum egyes 
összetevőivel járó kockázatok 
összegét?

Milyen garanciákat nyújt az 
instrumentum?

Bónusz Magyar Államapapír

https://akk.hu/allampapir-forgalmazas/nyilvanos-ajanlattetelek/bonusz-magyar-allampapir-bmap

KÖZEPES

NEM

Hosszabb távon elsősorban hazai és nemzetközi makrogazdasági adatok, események; tőkepiaci likviditás és kockázatvállalási hajlandóság foka. Rövid távon a technikai elemek is nagy szerepet játszanak.

KÖZEPES

https://net.cib.hu/ebroker/arfolyamok/cib_allampapir_arfolyamok/index

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/befektetesi_kondiciok.html

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/befektetesi_kondiciok.html

https://www.akk.hu/allampapir-forgalmazas/eljarasi-rendek

NEM

Minden állampapírnál a tőke visszafizetésére és a kamatfizetésekre állami garancia érvényes.

A CIB Bank Zrt., mint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint működő befektetési szolgáltatást végző hitelintézet, a Bszt. vonatkozó rendelkezései értelmében ügyletkötés előtt tájékoztatja ügyfeleit a szerződésben foglalt ügyletben érintett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, valamint az ügylettel kapcsolatos kockázatokról. E tudnivalókat tartalmazza jelen Részletes terméktájékoztató az Állampapírok vonatkozásában.

A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az őt a Bszt. 41. § és 43. §-a szerinti terhelő egyes tájékoztatási kötelezettségek teljesítése végett teszi közzé. Kérjük befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. Jelen részletes terméktájékoztatóban foglaltak nem tekinthetőek a CIB Bank Zrt. részéről nyújtott befektetési tanácsadásnak. A befektetési döntést minden esetben a CIB Bank Zrt. ügyfele hozza meg. A CIB Bank Zrt-t nem terhel semminemű felelősség az Ügyfél által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért.
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tőkeáttételt?

Milyen tényezők befolyásolják az 
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Milyen az instrumentum árfolyamának 
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Kétéves magyar Állampapír ( 2 MÁP )

https://akk.hu/allampapir-forgalmazas/nyilvanos-ajanlattetelek/keteves-magyar-allampapir-2map

KÖZEPES

NEM

Hosszabb távon elsősorban hazai és nemzetközi makrogazdasági adatok, események; tőkepiaci likviditás és kockázatvállalási hajlandóság foka. Rövid távon a technikai elemek is nagy szerepet játszanak.

KÖZEPES

https://net.cib.hu/ebroker/arfolyamok/cib_allampapir_arfolyamok/index

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/befektetesi_kondiciok.html

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/befektetesi_kondiciok.html

https://www.akk.hu/allampapir-forgalmazas/eljarasi-rendek

NEM

Minden állampapírnál a tőke visszafizetésére és a kamatfizetésekre állami garancia érvényes.

A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az őt a Bszt. 41. § és 43. §-a szerinti terhelő egyes tájékoztatási kötelezettségek teljesítése végett teszi közzé. Kérjük befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. Jelen részletes terméktájékoztatóban foglaltak nem tekinthetőek a CIB Bank Zrt. részéről nyújtott befektetési tanácsadásnak. A befektetési döntést minden esetben a CIB Bank Zrt. ügyfele hozza meg. A CIB Bank Zrt-t nem terhel semminemű felelősség az Ügyfél által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, a befektetések kiválasztásából illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért.
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Milyen az instrumentumba történő 
befektetéshez az ajánlott 
kockázatvállalási hajlandóság?
Létrehoz-e az instrumentum 
tőkeáttételt?

Milyen tényezők befolyásolják az 
instrumentum árfolyamát?

Milyen az instrumentum árfolyamának 
változékonysága?

Hol tekinthető meg az instrumentum 
árfolyamának múltbeli alakulása?

Hol tekinthetők meg az instrumentum 
adásvételéhez kapcsolódó pótlólagos 
költségek?

Hol tekinthetők meg az instrumentum 
tartásához kapcsolódó letéti 
követelmények?

Hol található a kibocsátási tájékoztató 
közzétételi helye?

Meghaladja-e az instrumentum 
kockázata az instrumentum egyes 
összetevőivel járó kockázatok 
összegét?

Milyen garanciákat nyújt az 
instrumentum?

Prémium Magyar Állampapír ( PMÁP )

https://akk.hu/allampapir-forgalmazas/nyilvanos-ajanlattetelek/premium-magyar-allampapir-pmap

KÖZEPES

NEM

Hosszabb távon elsősorban hazai és nemzetközi makrogazdasági adatok, események; tőkepiaci likviditás és kockázatvállalási hajlandóság foka. Rövid távon a technikai elemek is nagy szerepet játszanak.

KÖZEPES

https://net.cib.hu/ebroker/arfolyamok/cib_allampapir_arfolyamok/index

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/befektetesi_kondiciok.html

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/befektetesi_kondiciok.html

https://www.akk.hu/allampapir-forgalmazas/eljarasi-rendek

NEM

Minden állampapírnál a tőke visszafizetésére és a kamatfizetésekre állami garancia érvényes.

A CIB Bank Zrt., mint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint működő befektetési szolgáltatást végző hitelintézet, a Bszt. vonatkozó rendelkezései értelmében ügyletkötés előtt tájékoztatja ügyfeleit a szerződésben foglalt ügyletben érintett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, valamint az ügylettel kapcsolatos kockázatokról. E tudnivalókat tartalmazza jelen Részletes terméktájékoztató az Állampapírok vonatkozásában.
A jelen Terméktájékoztatóban foglaltak a Bank Általános terméktájékoztatójában foglaltakkal együtt értendők.

A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az őt a Bszt. 41. § és 43. §-a szerinti terhelő egyes tájékoztatási kötelezettségek teljesítése végett teszi közzé. Kérjük befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. Jelen részletes terméktájékoztatóban foglaltak nem tekinthetőek a CIB Bank Zrt. részéről nyújtott befektetési tanácsadásnak. A befektetési döntést minden esetben a CIB Bank Zrt. ügyfele hozza meg. A CIB Bank Zrt-t nem terhel semminemű felelősség az Ügyfél által hozott befektetési döntésekért, azok 
eredményéért, a befektetések kiválasztásából illetőleg a piaci fejleményekből esetlegesen bekövetkező károkért.
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Milyen az instrumentumba történő 
befektetéshez az ajánlott 
kockázatvállalási hajlandóság?
Létrehoz-e az instrumentum 
tőkeáttételt?

Milyen tényezők befolyásolják az 
instrumentum árfolyamát?

Milyen az instrumentum árfolyamának 
változékonysága?

Hol tekinthető meg az instrumentum 
árfolyamának múltbeli alakulása?

Hol tekinthetők meg az instrumentum 
adásvételéhez kapcsolódó pótlólagos 
költségek?

Hol tekinthetők meg az instrumentum 
tartásához kapcsolódó letéti 
követelmények?

Hol található a kibocsátási tájékoztató 
közzétételi helye?

Meghaladja-e az instrumentum 
kockázata az instrumentum egyes 
összetevőivel járó kockázatok 
összegét?

Milyen garanciákat nyújt az 
instrumentum?

Magyar Államkötvény ( MÁK ) Magyar Állampapír Plusz  ( MÁP PLUSZ ) 

https://akk.hu/allampapir-forgalmazas/nyilvanos-ajanlattetelek/magyar-allamkotveny-mak-nyilvanos-ajanlatteteleihttps://akk.hu/allampapir-forgalmazas/nyilvanos-ajanlattetelek/magyar-allampapir-plusz-map-plusz-nyilvanos-ajanlattetele

KÖZEPES KÖZEPES

NEM NEM

Hosszabb távon elsősorban hazai és nemzetközi makrogazdasági adatok, események; tőkepiaci likviditás és kockázatvállalási 
hajlandóság foka. Rövid távon a technikai elemek is nagy szerepet játszanak.

Hosszabb távon elsősorban hazai és nemzetközi makrogazdasági adatok, események; tőkepiaci likviditás és kockázatvállalási hajlandóság foka. 
Rövid távon a technikai elemek is nagy szerepet játszanak.

KÖZEPES KÖZEPES

https://net.cib.hu/ebroker/arfolyamok/cib_allampapir_arfolyamok/index https://net.cib.hu/ebroker/arfolyamok/cib_allampapir_arfolyamok/index

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/befektetesi_kondiciok.html https://www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/befektetesi_kondiciok.html

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/befektetesi_kondiciok.html https://www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/befektetesi_kondiciok.html

https://www.akk.hu/allampapir-forgalmazas/eljarasi-rendek https://www.akk.hu/allampapir-forgalmazas/eljarasi-rendek

NEM NEM

Minden állampapírnál a tőke visszafizetésére és a kamatfizetésekre állami garancia érvényes. Minden állampapírnál a tőke visszafizetésére és a kamatfizetésekre állami garancia érvényes.

A CIB Bank Zrt., mint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint működő befektetési szolgáltatást végző hitelintézet, a Bszt. vonatkozó rendelkezései értelmében ügyletkötés előtt tájékoztatja ügyfeleit a szerződésben foglalt ügyletben érintett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, valamint az ügylettel kapcsolatos kockázatokról. E tudnivalókat tartalmazza jelen Részletes terméktájékoztató az Állampapírok vonatkozásában.

A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az őt a Bszt. 41. § és 43. §-a szerinti terhelő egyes tájékoztatási kötelezettségek teljesítése végett teszi közzé. Kérjük befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. Jelen részletes terméktájékoztatóban foglaltak nem tekinthetőek a CIB Bank Zrt. részéről nyújtott befektetési tanácsadásnak. A befektetési döntést minden esetben a CIB Bank Zrt. ügyfele hozza meg. A CIB Bank Zrt-t nem terhel semminemű felelősség az Ügyfél által hozott befektetési döntésekért, azok 
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ÁKK link

Milyen az instrumentumba történő 
befektetéshez az ajánlott 
kockázatvállalási hajlandóság?
Létrehoz-e az instrumentum 
tőkeáttételt?

Milyen tényezők befolyásolják az 
instrumentum árfolyamát?

Milyen az instrumentum árfolyamának 
változékonysága?

Hol tekinthető meg az instrumentum 
árfolyamának múltbeli alakulása?

Hol tekinthetők meg az instrumentum 
adásvételéhez kapcsolódó pótlólagos 
költségek?

Hol tekinthetők meg az instrumentum 
tartásához kapcsolódó letéti 
követelmények?

Hol található a kibocsátási tájékoztató 
közzétételi helye?

Meghaladja-e az instrumentum 
kockázata az instrumentum egyes 
összetevőivel járó kockázatok 
összegét?

Milyen garanciákat nyújt az 
instrumentum?

REPUBLIC HUNGARY

https://akk.hu/content/path=devizakotvenyek-adatai

MAGAS

NEM

Hosszabb távon elsősorban hazai és nemzetközi makrogazdasági adatok, 
események; tőkepiaci likviditás és kockázatvállalási hajlandóság foka. Rövid 

távon a technikai elemek is nagy szerepet játszanak.

KÖZEPES

https://net.cib.hu/ebroker/arfolyamok/cib_allampapir_arfolyamo
k/index

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/befektete
si_kondiciok.html

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/megtakaritasok/befektete
si_kondiciok.html

https://www.akk.hu/allampapir-forgalmazas/eljarasi-rendek

NEM

Minden állampapírnál a tőke visszafizetésére és a kamatfizetésekre állami 
garancia érvényes.

A CIB Bank Zrt., mint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) szerint működő befektetési szolgáltatást végző hitelintézet, a Bszt. vonatkozó rendelkezései értelmében ügyletkötés előtt tájékoztatja ügyfeleit a szerződésben foglalt ügyletben érintett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, valamint az ügylettel kapcsolatos kockázatokról. E tudnivalókat tartalmazza jelen Részletes terméktájékoztató az Állampapírok vonatkozásában.

A jelen részletes terméktájékoztatót a CIB Bank Zrt. az őt a Bszt. 41. § és 43. §-a szerinti terhelő egyes tájékoztatási kötelezettségek teljesítése végett teszi közzé. Kérjük befektetési döntése meghozatala előtt tájékozódjon, mérlegelje tervezett befektetése tárgyát, kockázatát, a befektetési tárgyának megszerzéséhez, tartásához, értékesítéséhez kapcsolódó díjakat. Jelen részletes terméktájékoztatóban foglaltak nem tekinthetőek a CIB Bank Zrt. részéről nyújtott befektetési tanácsadásnak. A befektetési döntést minden esetben a CIB Bank Zrt. ügyfele hozza meg. A CIB Bank Zrt-t nem terhel semminemű felelősség az Ügyfél által hozott befektetési döntésekért, azok 

7/7


