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Vážený klient, 
 
dovoľujeme si Vám oznámiť lehoty spracovania prevodných príkazov v dňoch pracovného pokoja        
( voľné dni ) v roku 2021. Voľné dni – dni H, sú uvedené v bode 4. tohto oznamu. Deň H+1 označeje 
nasledujúci pracovný deň po voľnom dni, deň H-1 označuje predchádzajúci pracovný deň pred 
voľným dňom.  
 
1. Odchádzajúce prevody 
Spracovanie prevodov v EUR do krajín EHP (SEPA): 

a) Prevody zaslané v pracovnom dni H-1:  
o Prevody doručené do lehoty prevzatia: zaťaženie na účte v pracovný deň H-1, 

pripísanie na účet v pracovný deň H+1.  
o Prevody doručené po lehote prevzatia: spracovanie prevodu  a zaťaženie účtu 

v pracovný deň H+1, pripísanie na účet príjemcu v pracovný deň H+2. 
b) Nie je možné zaslať prevody so splatnosťou dňa voľna H. Prevody zaslané v tento deň 

budú spracované v pracovný deň H+1. 
 
Spracovanie prevodov v HUF do Maďarska:  

a) Prevody zaslané v pracovnom dni H-1:  
o Prevody doručené do lehoty prevzatia: štandardne podľa príslušného Sadzobníka 

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

v pracovnom dni H+1, pripísanie na účet príjemcu podľa príslušného Sadzobníka 
poplatkov 

b) Nie je možné zaslať prevody so splatnosťou dňa voľna H. 
 
Spracovanie prevodov v iných menách: 
Nie je možné zaslať prevody so splatnosťou dňa voľna H. Prevody doručené v období od pracovného 
dňa H-3 (po lehote doručenia) do pracovného dňa H budú spracované v pracovných dňoch podľa 
príslušného Sadzobníka poplatkov s tým, že proces vykonania prevodu sa predĺži o počet dní voľna H. 
 
2. Pripísanie interných prevodov s konverziou a valutou T+1 a T+2 : proces vykonania prevodu sa 

predĺžia  o počet dní voľna H: 

Lehota doručenia 
Realizácia 

T+1 T+2 

V pracovný deň H-3 po lehote doručenia pracovný deň H-1 pracovný deň H+1 

V pracovný deň H-2 do lehoty doručenia pracovný deň H-1 pracovný deň H+1 

V pracovný deň H-2 po lehote doručenia pracovný deň H+1 pracovný deň H+2 

V pracovný deň H-1 do lehoty doručenia pracovný deň H+1 pracovný deň H+2 

V pracovný deň H-1 po lehote doručenia pracovný deň H+2 pracovný deň H+3 

 
 
3. Pripísanie prijatých platieb 
Platby došlé v deň H budú pripísané na účet v pracovný deň H+1.  
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4. Dni pracovného pokoja ( voľné dni) v roku 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ďakujeme za pochopenie. 
 
KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky 
 

Voľný deň H  

1. január 2021 piatok 

6. január 2021 streda 

2. a 5. apríl 2021 piatok, pondelok 

5. júl 2021 pondelok 

1. september 2021 streda 

15. september 2021 streda 

1. november 2021 pondelok 

17. november 2021 streda 

24. december 2021 piatok 


