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H i r d e t m é n y  

 

 

 

FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK ELTÉRŐ FELDOLGOZÁSI RENDJE  

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Szlovák Fiókban benyújtott fizetési megbízásokat érintő eltérő 

feldolgozási rendről a 2018. április 30-ai és május 1-jei munkaszüneti napok miatt.  

 

1. Kimenő átutalások 

EUR átutalások teljesítése EGT-n belül: 

a) 2018. április 26-án, csütörtökön benyújtott utalások:  

 Átvételi határidő előtt benyújtott átutalások: terhelés napja 2018. április 26-a, 

értéknapja (jóváírás napja) 2018. április 27-e. 

 Átvételi határidő után benyújtott átutalások: feldolgozásuk 2018. április 27-én 

kezdődik meg, terhelés napja 2018. április 27-e, értéknapja (jóváírás napja) 2018. 

május 2-a. 

b) 2018. április 30-ai és május 1-jei értéknappal nincs lehetőség fizetési megbízás benyújtására. A 

KDB NetBank-on keresztül beküldött megbízások feldolgozása 2018. május 2-án kezdődik 

meg. 

 

Forint átutalások teljesítése Magyarországra:  

a) 2018. április 27-én, pénteken benyújtott átutalások:  

 Átvételi határidő előtt benyújtott átutalások: a teljesítés a vonatkozó kondíciós lista1 

szerint történik.  

 Átvételi határidő után benyújtott átutalások: feldolgozásuk 2018. május 2-án kezdődik 

meg, a teljesítés a vonatkozó kondíciós lista1 szerint történik. 

b) 2018. április 30-ai és május 1-jei értéknappal nincs lehetőség fizetési megbízás benyújtására. A 

KDB NetBank-on keresztül beküldött megbízások feldolgozása 2018. május 2-án kezdődik 

meg. 

 

Deviza átutalások teljesítése konverzióval vagy konverzió nélkül egyéb devizanemekben: 

A 2018. április 25-étől az átvételi határidőt követően, de 2018. május 1-je előtt benyújtott tételek 

feldolgozása a vonatkozó kondíciós lista1 szerint történik, azonban a teljesítés 2 nappal 

meghosszabbodik, tekintettel arra, hogy 2018. április 30-a és május 1-je nem lesz értéknap. 

 

2. Minden T+1 és T+2 napos teljesítésű bankon belüli konverzió esetén: a jóváírás 2 nappal 

meghosszabbodik a vonatkozó kondíciós listában1 meghirdetett Teljesítési rendhez képest: 

Benyújtás ideje 
Teljesítés napja 

T+1 T+2 

2018.04.25. átvételi határidő után 2018.04.27. 2018.05.02. 

2018.04.26. átvételi határidőig 2018.04.27. 2018.05.02. 

2018.04.26. átvételi határidő után 2018.05.02. 2018.05.03. 

2018.04.27. átvételi határidőig 2018.05.02. 2018.05.03. 

2018.04.27. átvételi határidő után 2018.05.03. 2018.05.04. 

 

3. Bejövő átutalások jóváírása 

A 2018. április 30-án és május 1-én beérkező átutalások jóváírása 2018. május 2-án történik, kivéve az 

EGT-n belüli EUR átutalásokat. 

 

Megértését köszönjük! 

KDB Bank Európa Zrt. 

                                                           
1 Magánszemélyek esetén a „Kondíciós Lista magánszemélyek részére”, vállalatok és egyéb szervezetek esetén a „Kondíciós 

Lista vállalatok és egyéb szervezetek részére” elnevezésű kondíciós lista. 


