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Vážený klient, 
 
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že naša banka bude dňa 29. augusta 2019 z dôvodu štátneho sviatku 
zatvorená. Prevodné príkazy budú  spracované nasledovne:   
 
1. Odchádzajúce prevody 
Spracovanie prevodov v EUR do krajín EHP (SEPA): 

a) Prevody zaslané v stredu 28.08.2019:  
o Prevody doručené do lehoty prevzatia: zaťaženie na účte dňa 28.08.2019, pripísanie 

na účet príjemcu dňa 30.08.2018  
o Prevody doručené po lehote prevzatia: spracovanie prevodu  a zaťaženie účtu dňa 

30.08.2019, pripísanie na účet príjemcu dňa 02.09.2019 
b) Nie je možné zaslať prevody so splatnosťou 29.08.2019. Prevody zaslané v tento deň 

budú spracované 30.08.2019. 
 
Spracovanie prevodov v HUF do Maďarska:  

a) Prevody zaslané v stredu 28.08.2019:  
o Prevody doručené do lehoty prevzatia: štandardne podľa príslušného Sadzobníka 

poplatkov 
o Prevody doručené po lehote prevzatia: spracovanie prevodu  a zaťaženie účtu dňa 

30.09.2019, pripísanie na účet príjemcu podľa príslušného Sadzobníka poplatkov 
b) Nie je možné zaslať prevody so splatnosťou 29.08.2019. 

 
Spracovanie prevodov v iných menách: 
Prevody doručené v období od 26.08.2019 (po lehote doručenia) do 29.08.2018 budú spracované 
v pracovných dňoch podľa príslušného Sadzobníka poplatkov s tým, že proces vykonania prevodu sa 
predĺži o jeden pracovný deň z dôvodu, že 29.08.2018 nie je bankový deň.  
 
2. Pripísanie interných prevodov s konverziou a valutou T+1 a T+2 : proces vykonania prevodu sa 

predĺžia  o dva pracovné dni: 

Lehota dodania 
Realizácia 

T+1 T+2 

26.08.2019 po lehote prevzatia 28.08.2019 30.08.2019 

27.08.2019 do lehoty prevzatia 28.08.2019 30.08.2019 

27.08.2019 po lehote prevzatia 30.08.2019 02.09.2019 

28.08.2019 do lehoty prevzatia 30.08.2019 02.09.2019 

28.08.2019 po lehote prevzatia 02.09.2019 03.09.2019 

 
 
3. Pripísanie prijatých platieb 
Platby došlé dňa 29.08.2019 budú pripísané na účet 30.08.2019.  
 
 
Ďakujeme za pochopenie. 
 
KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky 
 
 


