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A Bank of China Kína legidősebb bankja. 1912 februári ala-
kulása óta jegybanki, nemzetközi valutaváltói és nemzet-
közi kereskedelmi szakbanki szerepeket játszott egymást 
követően. Ma a Bank of China már egy teljesen állami tu-
lajdonú kereskedelmi bankká fejlődte ki magát, amelynek 
a nemzetközi és diverzifikált jellege a legmagasabb szin-
ten van a kínai bankok közül. Kontinentális Kínában, Hong 
Kongban, Makaóban, Tajvanban és 37 más országban 
nyújt különböző szolgáltatásokat az ügyfeleinek, beleértve 
kereskedelmi banki, befektetési banki, biztosítási, alapke-
zelési és repülőgép lízingelési szolgáltatásokat. A Bank of 
China az egyetlen a felemelkedő gazdaságok pénzügyi in-
tézményei közül, amely 5 egymást követő évben választot-
ták ki globális rendszerszintű jelentőséggel bíró banknak.
 A Bank of China 1997-ben alapította meg a képvise-
lői irodáját Magyarországon, 2003-ban alakult a Bank of 
China (Hungaria) Zrt., ez az első kínai tulajdonú pénzügyi 
intézmény Közép-Kelet-Európában, amely gazdasági ope-
rációs funkcióval is rendelkezik.  2014-ben alakult a Bank 
of China Limited Magyarországi Fióktelepe, amely az első 
unión kívüli országból érkező külföldi tulajdonú banki fiók-
telep Magyarországon. A Bank of China Magyarországon 
leányvállalati és fióktelepi duál-intézményes formában 

Bank of China has been the oldest bank in China. Since 
its establishment in 1912, the Bank served consecutively 
as the country’s central bank, the international exchange 
bank and the specialized international trade bank, and 
as the state-designated specialized foreign exchange and 
trade bank after 1949. Today, Bank of China has developed 
into China’s most international and diversified bank, pro-
viding comprehensive range of financial services including 
commercial banking, insurance banking, insurance, fund 
management and aircraft leasing to customers across the 
Chinese mainland, Hong Kong, Macau, Taiwan and 37 
countries. It is the sole financial institution from emerging 
economies to be enrolled as a Global Systemically Impor-
tant Bank for five consecutive years. 
 Bank of China had its first office in Hungary in 1997, and 
in 2003 Bank of China (Hungary) Close Ltd was Founded as 
the first Financial institution established by a Chinese bank 
in the CEE region. In 2014, Bank of China Limited Hungar-
ian Branch was set up as the first branch in Hungary that 
has ever been founded by a bank from a third country. The 
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üzemel jelenleg, a Bank of China Magyarország a KKE ré-
giós központjaként gazdálkodik a környező országokban és 
az egykori jugoszláv területen. A kínai állam „egy övezet, 
egy út” politikája előmozdításával, a „társadalmi felelősség 
vállalása, a kiválóság létrehozása” eszme mellett kiállva, A 
Bank of China Magyarország földrajzi erősségeit kihasz-
nálva integrálja magát a helyi piacra, és a kínai tulajdonú 
vállalatok külföldi kezdeményezéseiben nyújt támogatást, 
nagy erővel dolgozik az RMB nemzetközi promóciójában, 
és a környező országokban fejleszt intézményeket és üz-
letet annak érdekében, hogy mind ezekkel egyre nagyobb 
mértékben hozzájáruljon a KKE Régió gazdasági fejlődésé-
nek.

Kapcsolattartó: Luyang Chen
Tel.: 0036-14299252, 0036-17994516

E-mail: banking@bocbp.t-online.hu

Wu Hao
Tel.: 0036-14299237

E-mail: victoria.wu@bankofchina.hu

Bank operates as a subsidiary - branch dual institution in 
Hungary as the regional center of CEE, providing services 
to customers from the territory of Hungary, the surround-
ing countries and the former Yugoslavia area. Inspired by 
the “One Belt One Road” Initiative, the Bank shall uphold 
the spirit of “Serving Society, Delivering Excellence”, strive 
for the close integration into the local main stream mar-
ket, the full support to Chinese “Going-out” enterprises, 
the strong impetus of RMB globalization and the improved 
business layout in surrounding countries. The Bank shall 
take every effort make further contributions to economic 
development of Hungary and the CEE region. 
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