Hirdetmény
Tájékoztató a fizetési számlát érintő
megbízások teljesítésének rendjéről

Hatályos: 2015. szeptember 07-tól

A Bankhoz banki munkanapokon a fizetési megbízások a bankfiókok nyitvatartási ideje alatt benyújthatók. A
megbízás teljesítésének rendje független attól, hogy az Ügyfél megbízásait melyik fióknál adta le.
a.) A Bank a banki munkanapon belül átvett és befogadott fizetési megbízások tárgynapi teljesítését az alábbi
határidők mellett vállalja:

Pénzforgalmi megbízások benyújtásának határidői
Megbízás típusa
Papír alapon benyújtott külső köri
megbízások
Elektronikusan benyújtott külső köri
megbízások (Netb@nk, Home
Banking)
Papír alapon benyújtott belső köri
megbízások
Elektronikusan benyújtott belső köri
megbízások (Netb@nk, Home
Banking)
VIBER utalás
Készpénzbefizetésre, illetve
készpénzfelvételre vonatkozó
megbízás

Tárgynapi teljesítés benyújtásának időpontja
15.00 óráig (pénteken 13.00 óráig)
14.30 óráig (pénteken 10.30 óráig)
Nyitvatartási idő vége előtt legkésőbb fél órával
Nyitvatartási idő vége előtt legkésőbb fél órával
15.00 óráig (a hónap utolsó munkanapján 11.30
percig)
Pénztári órák alatt

Ez időpont után papír alapon benyújtott megbízásokat a Bank a következő munkanapon teljesíti.
A benyújtási határidőt követően elektronikus csatornán érkezett megbízásokat a Bank a következő munkanapon
7.00-kor tekinti befogadottnak.
b.) Az eseti átutalási megbízásokat a Számlatulajdonos terhelési nap megjelöléssel is benyújthatja, ebben az
esetben a megbízás fizetési számlán történő könyvelése, illetve a címzett számlát vezető
hitelintézethez/pénzforgalmi szolgáltatóhoz történő továbbítása a terhelési napként megjelölt napon történik.
Terhelési napként legkorábban a benyújtás napját követő, vagy azt követő valamelyik munkanap jelölhető meg.
Amennyiben a terhelési nap nem munkanapra esik, abban az esetben a Bank a megbízást a terhelési napot követő
első munkanapon teljesíti.
c.) Tárgynapi teljesítésre szóló, készpénzbefizetésre, illetve készpénzfelvételre vonatkozó megbízást a Bank az
alábbiak alapján a pénztári órák alatt fogad be. A pénztári órák alatt befizetett, illetve felvett összeg a tárgynapon
kerül a számlán jóváírásra, illetve terhelésre.

Fiókok

Fiókok nyitvatartási
ideje

Pénztári órák

Ajka, Balatonfüred, Belváros, Buda,
Dózsaváros, Székesfehérvár, Nagyvázsony,
Nemesvámos, Óváros tér, Pápa, Pest,
Révfülöp, Tapolca, Zánka

Hétfő, Kedd, Csütörtök
7.30-16.00
Szerda 7.30-17.00
Péntek 7.30-14.00
Hétfő, 7.30-16.00
Szerda 7.30-17.00
Péntek 7.30-12.30
Hétfő, 7.30-16.00
Szerda 7.30-17.00
Péntek 7.30-14.00

Hétfő, Kedd, Csütörtök
7.45-15.30
Szerda 7.45-16.30
Péntek 7.45-13.30
Hétfő, 7.45-15.30
Szerda 7.45-16.30
Péntek 7.45-12.00
Hétfő, 7.45-15.30
Szerda 7.45-16.30
Péntek 7.45-13.30

Kedd, Csütörtök Péntek
7.30-11.30

Kedd, Csütörtök Péntek
7.45-11.00

Tótvázsony
Révfülöp

Szentantalfa

Nagy összegű készpénz felvét (Révfülöp, Zánka, Szentantalfa, Nemesvámos és Tótvázsony esetén 500.000 Ft, a
többi fiók esetében 1.000.000 Ft) esedékességet megelőző munkanapon 12 óráig írásban vagy telefonon be kell
jelenteni annál a bankfióknál, ahol a készpénzt fel kívánják venni.
d.) A rendszeres átutalások teljesítési időpontja az Ügyfél által megjelölt időpont, amennyiben az munkaszüneti
napra esik, az azt követő első munkanap. Rendszeres átutalásra a megbízást legalább az első teljesítés napját
megelőző munkanapon kell benyújtani.
e.) A fizetési számla ellen érkezett beszedési megbízásokat – fedezet megléte esetén - a fogadás napján teljesíti a
Bank (kivéve a sorba állított tételeket).
f.) A fizetési megbízás - jogszabály, vagy eltérő megállapodás hiányában – azon a napon teljesül, amikor a
pénzösszeget a kedvezményezett fizetési számláján jóváírták.
g.) A Számlatulajdonosok által tárgynapi teljesítésre benyújtott, a Banknál vezetett fizetési számlára indított
fizetési megbízások tárgynapon kerülnek a címzett számlán lekönyvelésre.
h.) A más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára indított papír alapú megbízásokat a Bank még
tárgynapon továbbítja a GIRO rendszeren keresztül, amely így a tárgynapot követő munkanapon érkezik meg a
címzett számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
A tárgynapi teljesítésre a banki nyitástól a benyújtási határidőig Elektronikus csatornán beérkezett (HomeBanking, NetBank rendszerekben indított) külső köri átutalási megbízásokat a Bank InterGiro2 (IG2) keretében
a tárgynapon továbbítja, amely a jogszabályi megfelelés szerint a befogadástól számított 6 órán belül érkezik
meg a címzett pénzforgalmi szolgáltatójához.
Elektronikus csatornán indított átutalási megbízásnak tekinti, és így IG2 keretében teljesíti a Bank a tartós
(rendszeres) megbízás alapján indított tételeket is.
A nem papír alapú, IG2 keretében indított átutalási megbízások visszahívása bármely bankfiókban benyújtott
írásbeli kérelem alapján kezdeményezhető. A visszahívás indítása az eredeti tranzakció teljesítésétől számított 30
naptári napig kezdeményezhető, a válasz tranzakciókra a visszahívástól számított 30 naptári napig van
lehetősége a pénzforgalmi szolgáltatónak.
i.) Amennyiben a Számlatulajdonos olyan megbízást kezdeményez a partnere felé, amelyet a partner
pénzforgalmi szolgáltatója nem tudott az ügyfele fizetési számláján lekönyvelni és ezért a megbízást visszautalja
az indítónak, a visszautalt tételt a Bank még a visszautalt tétel fogadásának napján jóváírja a Számlatulajdonos
számláján.
j.) A Számlatulajdonos számlája javára érkező jóváírások - amennyiben az indító fizetési számláját is a Bank
vezeti - még a fizetési megbízás indításának napján jóváírásra kerülnek.
k.) A más pénzforgalmi szolgáltató ügyfelétől érkező jóváírásokat a Bank az azt tartalmazó adatállomány GIRO
állomány átvételét követően, még tárgynapon jóváírja a Számlatulajdonos számláján.
l.) A Számlatulajdonos számlája javára fogadott VIBER átutalások - a banki fogadásról a Bank által történt
tudomásszerzést követően - haladéktalanul jóváírásra kerülnek.
m.) Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos partnerétől olyan megbízás érkezik a Számlatulajdonos részére,
amelyet a pénzforgalmi jelzőszám hibája vagy egyéb okból kifolyólag a Bank nem tud automatikusan és
egyértelműen beazonosítani, akkor a tétel rendezéséről tárgynapon megkísérel gondoskodni. Rendezés alatt
értendő az, hogy a Bank sikeres beazonosítás után lekönyveli a megbízást a Számlatulajdonos bankszámláján,
vagy sikertelen beazonosítás esetén visszautalja a tételt a kezdeményező fizetési számlájára.
n.) A postai készpénzforgalomhoz kapcsolódó tételek vonatkozásában a Bank közvetítői tevékenységet végez,
melynek keretében a Posta Elszámoló Központtól kapott tételeket tárgynapon - a tételeket tartalmazó
adatállomány fogadásának napján - könyveli le a Számlatulajdonos fizetési számláján. A Bank hétfőtőlcsütörtökig terjedő munkanapokon 15,00 óráig, pénteken 13,00 óráig, papíralapon vagy elektronikus úton
benyújtott Postai kifizetési utalványokat fogad be tárgynapi feldolgozásra. Feldolgozás keretében az utalvány
összegével a bizonylat befogadásának napján (tárgynapon) történik a számla terhelése, és a megbízás továbbítása
a hitelintézettel szerződött postahelyhez vagy levelező bankon keresztül a Postai Elszámoló Központhoz. A
kedvezményezett Ügyfél esetében a megbízás teljesítésére vonatkozó időpont a Posta átfutási idejének a
függvénye.

o.) A nem munkanapon (elektronikus úton) beérkezett fizetési megbízások teljesítéséből rá háruló feladatokat a
Bank legkésőbb a következő munkanapon teljesíti.
p.) A fizetési megbízások teljesítéséhez szükséges időtartam szempontjából banki munkanapnak az a nap
tekintendő, amelyen a Bank fizetési művelet teljesítése céljából nyitva van. Ha a Bank a pénzforgalmi műveletet
olyan napon végzi, amely ténylegesen pihenőnap vagy munkaszüneti nap, akkor a megbízás teljesítése azon a
munkanapon kezdődik, amelyen az Elszámolóház szolgáltatást végez.
q.) A Bank a külföldre irányuló, vagy külföldről beérkező devizaátutalási megbízásokat a Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-n keresztül végzi. Ezen megbízások teljesítési rendjét és feltételeit külön
tájékoztató tartalmazza.

Kinizsi Bank Zrt.

