ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
A PÉNZFORGALMI MEGBÍZÁSOK BEFOGÁDASÁRÓL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

A 2018. OKTÓBER 13-I SZOMBATI MUNKANAPON

Tisztelt Ügyfeleink!
A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet tájékoztatja számlavezető Ügyfeleit, hogy a 2018. október 13-án
szombaton az alábbi határidőkben állunk szíves rendelkezésükre.
Október 13-án szombaton 10:00 óráig átvett szabályszerűen papír alapon benyújtott átutalási és beszedési
megbízások teljesítése szempontjából a rá háruló feladatokat tárgynapon vagy az ügyfél által meghatározott
időpontban teljesíti a Takarékszövetkezet. A 10:00 óra után átvett megbízások legkésőbb a következő banki
munkanapon (2018. október 15.) kerülnek feldolgozásra.
Tárgynapi teljesítésre vonatkozó befogadási határidők:
2018. október 13-i
(Szombat) munkanap

Megbízások és csatornák
Bankon belüli tételek
Átutalási megbízás ügyfelek között, ügyfél számlák közötti átvezetések papír alapon
Átutalási megbízás ügyfelek között, ügyfél számlák közötti átvezetések elektronikus úton
Betétlekötés személyesen a bankfiókban
Betétlekötés elektronikus úton
Giro rendszeren továbbított bankon kívüli megbízások
Hatósági átutalási megbízás/átutalási végzés kezdeményezése
IG2 rendszeren továbbított bankon kívüli megbízások tárgynapi elszámolásával
Elektronikus úton kezdeményezett Ft átutalás
Rendszeres, tartós megbízás Ft átutalás
Viber megbízás Ft átutalás

10:00
15:00
Fiók nyitva tartási idő alatt
15:00
10:00
11:30
10:00
12:00

2018. október 13-án szombaton pénteki munkarend szerint van ügyfélfogadás. A Giro rendszerben szombati
munkarend alapján történik az elszámolási forgalom, így az ügyfelek 11:30 óráig indíthatnak elektronikus
utalásokat tárgynapi teljesítésre. Ezen a napon a Giro rendszerből érkező jóváírások (IG2) 15:00 óráig kerülnek
elszámolására az ügyfélszámlákon, melyek bankkártyával lesznek elérhetők.
Készpénzrendelés:
A 2018. október 15-re, hétfőre vonatkozó készpénzigényt kérjük október 13-én 11:00 –ig szíveskedjenek
bejelenteni a fiókra meghatározott értékhatár figyelembe vételével.
Deviza forgalom
A szombati munkanapokon bejövő és kimenő deviza-átutalások feldolgozása nem történik meg, vagyis ezek a
napok a deviza-utalások feldolgozása, szempontjából nem tekintendők munkanapnak. Ennek oka, hogy a
devizapiacok illetve külföldi partnerbankok szempontjából ezek a napok munkaszüneti napok, illetve ezeken
a napokon árfolyam sem áll rendelkezésre.
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a. • Telefon: +36 69 569 990 • E-mail: kozpont@bolytakarek.hu • www.bolytakarek.hu
Cégjegyzékszám: 02-02-000196, Pécsi Törvényszék Cégbírósága • Adószám: 10042951-4-02

