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hirdetmény
Az alábbiakban tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket Bankunkhoz benyújtott forint és deviza
átutalási megbízások 2018. november 10. szombati munkanapra vonatkozó feldolgozási
rendjéről:
BELFÖLDI FORINT ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSOK
TERHELÉSEK – ÁTVEZETÉS, ÁTUTALÁS (FORINT SZÁMLÁRÓL)

Megbízás típusok és
benyújtási határidejük
(óra, perc) - ig

Bankfiók nyitva
tartása alatt

Elektronikus
K&H
(e-bank,
TeleCenter/
mobilbank,
Cégvonal
Electra, Swift)
A nap 24 órájában az év minden
napján

Átvétel /
terhelés

Jóváírás a
kedvezményezett
számlán

érkeztető
ládában

ügyintézőnél

15:00

15:00

18:00

17:00

2018.11.10

2018.11.10

12:00

12:00*

12:30

12:30

2018.11.10

2018.11.10

Eseti átutalás a VIBER
elszámolási forgalomban

-

12:00

13:30

12:00

2018.11.10

2018.11.10

Csoportos átutalás
bankon belül és a GIRO
napközbeni forgalomban

-

-

12:30

-

2018.11.10

2018.11.10

Bankon belüli
átvezetés, átutalás
Eseti átutalás a GIRO
napközbeni többszöri
elszámolási forgalomban

* Privát Banki ügyfelek ügyintézőnél megadott belföldi forint átutalásának beadási határideje 12:30 óra.

JÓVÁÍRÁSOK – ÁTUTALÁS (FORINT SZÁMLÁRA)
Átutalás típusa

Átutalás az éjszakai GIRO elszámolási
forgalomban
Átutalás a napközbeni GIRO többszöri
elszámolási forgalomban (7 elszámolási
ciklusban)
Átutalás a fizetésforgalmi VIBER rendszeren
keresztül

Banki jóváírás

Jóváírás
a kedvezményezett számlán

A Bank MNB-nél vezetett számlája jóváíródik
és a Bankot erről a GIRO értesíti – T nap

T nap, a GIRO értesítés
feldolgozását követően azonnal

A Bank MNB-nél vezetett számlája jóváíródik
és a Bankot erről az MNB értesíti – T nap

T nap, MNB értesítés
feldolgozását követően azonnal

A deviza átutalások szempontjából 2018. november 10.-e nem minősül értéknapnak és ezen a szombati
munkanapon nem kérhető egyedi árfolyam jegyzése sem. A szombati munkanapon benyújtott megbízások
az azt követő első banki munkanapon benyújtott megbízásoknak minősülnek és eszerint kerülnek teljesítésre.
A fentiekkel kapcsolatos további kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal a K&H Vállalati ügyfélszolgálathoz a
+36 1 468 7777-es telefonszámon, a kisvállalkozói K&H Cégvonalhoz vagy a lakossági K&H TeleCenterhez a
(06 1/20/30/70) 335 3355 telefonszámon vagy érdeklődjön bankfiókjainkban.
Budapest, 2018. szeptember 28.

