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HIRDETMÉNY 

 
a „Megbízások befogadása és teljesítése gazdálkodó és egyéb szervezetek részére (Banki órarend)”, 

a „Megbízások átvételi és teljesítési rendje (Banki órarend) a munkanapnak minősülő szombati napokra 

vonatkozóan”, 

a „Megbízások átvételi és teljesítési rendje hétvégi banki órarend a hétvégén is nyitva tartó fiókok 

számára” 

megnevezésű Banki órarendek 

2022. március 1. napjától 

hatályba lépő módosításáról 

 
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) ezúton értesíti Tisztelt Üzletfeleit, 
hogy a fent felsorolt Banki órarendek 2022. március 1. napjával a Bank által egyoldalúan módosításra 
kerülnek. A módosítás részleteiről a jelen hirdetmény mellékletéből tájékozódhatnak, amely a törlésre kerülő 
részeket áthúzással, a módosításokat és/vagy kiegészítéseket aláhúzással, dőlt betűvel tartalmazza.  
 
 
A módosításra az Általános Vállalati Üzletszabályzat (VÜSZ) hatálya alá tartozó Üzletfelek 
vonatkozásában a VÜSZ 20.2.10 pontja alapján kerül sor: 
 
„20.2.18 bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely 
egyéb hatósági rendelkezés hatálybalépése, változása vagy ezen szabályok értelmezésének és 
alkalmazásának változása, továbbá az Európai Unió jogalkotásának eredményeként Magyarországon is 
kötelezően alkalmazandó, vagy várhatóan a magyar jogba implementálásra kerülő új jogforrás, vagy azok 
változása,” 
 
A módosításra az Általános Lakossági Üzletszabályzat (LÜSZ) hatálya alá tartozó Üzletfelek 
vonatkozásában a LÜSZ 20.1.4 pontja alapján kerül sor: 
 
„- bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb 
hatósági rendelkezés hatálybalépése, változása vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának 
változása, továbbá az Európai Unió jogalkotásának eredményeként Magyarországon is kötelezően 
alkalmazandó, vagy várhatóan a magyar jogba implementálásra kerülő új jogforrás, vagy azok változása,” 
 
Amennyiben a módosítás(oka)t nem fogadja/fogadják el, úgy a hatálybalépés(ük) előtti napig Önnek/Önöknek 
lehetősége/lehetőségük van a keretszerződést személyesen bankfiókunkban vagy írásban, azonnali hatállyal, 
díjmentesen felmondani, ellenkező esetben a Bank a módosítást Ön/Önök által elfogadottnak tekinti. 

 
A Banki Órarendek megtalálhatóak a www.cib.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban. 

 
 

Kifüggesztés (közzététel) napja: 2021. december 31.  
 

CIB Bank Zrt.  

http://www.cib.hu/
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Melléklet:  

 
 
1. a „Megbízások befogadása és teljesítése gazdálkodó és egyéb szervezetek részére 

(Banki órarend)” 2022. március 1. napjától az Üzletfél által benyújtott megbízások 
(kimenő) Forint részben az alábbiak szerint módosul: 

 

 
 
2. a „Megbízások átvételi és teljesítési rendje (Banki órarend) a munkanapnak minősülő 

szombati napokra vonatkozóan” 2022. március 1. napjától az Üzletfél által benyújtott 
megbízások (kimenő) Forint részben az alábbiak szerint módosul: 

 

 
 
 
 

bankon belüli deviza átutalás / átvezetés**********

konverzió nélküli  bejövő deviza és VIBER utalás 

Egyéb megbízások esetén banki munkanapokon 4:45, kivéve ahol ezt jelen Banki órarend másként meg nem 

határozza.

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

BANKI MUNKANAP 

KEZDŐ IDŐPONTJA

Banki munkanapon 4:45

Banki munkanapon 7:00

kimenő deviza átutalás (ideértve SEPA átutalást, egyéb EGT-n 

belüli EUR átutalást (Target)), 

forint utalás külföldre  

minden nem Azonnali Átutalásnak minősülő eseti és csoportos 

konverziót igénylő átutalás jóváírása
Banki munkanapon 8:00

Banki munkanap kezdő időpontja

azonnali forint átutalás** Naptári nap 0:00**

**********Kivéve az elektronikus szolgáltatásokon keresztül benyújtott, konverzió nélküli megbízások.

********* Kivéve az elektronikus szolgáltatásokon keresztül benyújtott, konverzió nélküli megbízások.

Egyéb megbízások esetén banki munkanapokon 4:45, kivéve ahol ezt jelen Banki órarend másként meg nem 

határozza.

azonnali forint átutalás** Naptári nap 0:00**

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

Banki munkanap kezdő időpontja

minden nem Azonnali Átutalásnak minősülő eseti és csoportos konverziót 

igénylő átutalás jóváírása
Banki munkanapon 8:00

BANKI MUNKANAP 

KEZDŐ IDŐPONTJA

kimenő deviza átutalás (ideértve SEPA átutalást, egyéb EGT-n belüli EUR 

átutalást (Target)), forint utalás külföldre  

bankon belüli deviza átutalás / átvezetés*********

konverzió nélküli  bejövő deviza és VIBER utalás 

Banki munkanapon 4:45

Banki munkanapon 7:00 
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3. a „Megbízások átvételi és teljesítési rendje hétvégi banki órarend a hétvégén is nyitva 
tartó fiókok számára” 2022. március 1. napjától az Üzletfél által benyújtott megbízások 
(kimenő) Forint részben az alábbiak szerint módosul: 

 

 

kimenő deviza átutalás, forint utalás külföldre, SEPA
Banki munkanapon 0:00

konverzió nélküli bejövő deviza és VIBER utalás 

bankon belüli deviza átutalás / átvezetés****

**** Kivéve az elektronikus szolgáltatásokon keresztül benyújtott, konverzió nélküli megbízások.

Banki munkanap kezdő időpontja

Banki munkanapon 7:00

azonnali forint átutalás**

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

Egyéb megbízások esetén banki munkanapokon 4:45, kivéve ahol ezt jelen Banki órarend másként meg nem határozza.

Naptári nap 0:00**

minden nem Azonnali Átutalásnak minősülő eseti és csoportos konverziót 

igénylő átutalás jóváírása
Banki munkanapon 8:00


