KÖZLEMÉNY BANKSZÜNNAP TARTÁSÁRÓL
Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Takarékbank Zrt. számlavezető rendszerei egységesítésének
zavartalan lebonyolítása érdekében 2020. június 26. (péntek), 29. (hétfő) és 30. (kedd) napján
bankszünnapot tart, mely a pénztári szolgálatra és a könyvelésre egyaránt kiterjed.
A bankszünnapok alatt az azonnali fizetési (AFR) megbízások folyamatosan teljesülnek, a bank- és
hitelkártyák zavartalanul használhatóak – az aktuális számlafedezet terhére - vásárlásra és
készpénzfelvételre.
A bankfiókok ezeken a napokon - bár szűkített termék és szolgáltatáspalettával -, de nyitva tartanak.
2020. június 25. napján az átutalási megbízások tárgynapi teljesítési rendje az alábbiak szerint alakul
(fedezet megléte esetén):
Belföldi forint elszámolás forgalom
Papír alapú átutalási megbízás benyújtása tárgynapi teljesítésre:
AFR feltételeinek nem megfelelő elektronikus átutalási
megbízás beküldés tárgynapi teljesítésre:
Csoportos átutalás indítás tárgynapi teljesítésre:

2020.06.25. 14:00 óra.
2020.06.25. 15:30 óra.
2020.06.25. 15:30 óra.

Csoportos beszedés indítás esetében kérjük, hogy a bankszünnapokat megelőzően csak olyan
csoportos beszedést indítsanak el, amelyek esetében a csoportos beszedés esedékességi dátuma
legfeljebb 2020.06.19.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ezt követően beküldött AFR feltételeinek nem megfelelő forint alapú
átutalási megbízások 2020. július 1. napján benyújtott megbízásoknak minősülnek, és ettől az
időponttól kezdődően kerülnek teljesítésre.
Deviza elszámolás forgalom
Papír alapú és elektronikus úton benyújtott deviza átutalási megbízás benyújtása tárgynapi
teljesítésre: 2020.06.25. 13:00 óra.
Deviza alapú, papír alapon és elektronikusan benyújtott átutalási megbízások a benyújtás/ beküldés
napján kerülnek feldolgozásra, terhelésre az ügyfélszámlán és továbbításra a kedvezményezett bankja
felé. A deviza átutalások az alábbi táblázat szerinti teljesítési valutanappal kerülnek teljesítésre:
Beküldés
napja
T. nap

2020.06.25.
2020.06.26.
2020.06.27.
2020.06.28.
2020.06.29
2020.06.30.
2020.07.01.

SEPA
EUR
konverziós,
konverzió
nélküli
T
2020.06.25.

2020.07.01.

Konverzió nélkül
Konverzióval
Egyéb
Egyéb
(nem EUR, nem
EUR, USD
EUR, USD
(nem EUR, nem
USD)
USD) devizanemek
devizanemek
T+1
T+2
T+1
T+3
2020.07.01.
2020.07.02
2020.07.01.
2020.07.03.
Bankszünnap
Szombat – munkaszüneti nap
Vasárnap – heti pihenő nap
Bankszünnap
Bankszünnap
2020.07.02.
2020.07.03.
2020.07.02.
2020.07.06.

Azonnali fizetési megbízások, valamint bank- és hitelkártyák
A 2020. június 26. és 30. napja közötti időszakban is folyamatosan teljesülnek az azonnali fizetési
(AFR) megbízások, továbbá a bank- és hitelkártyák zavartalanul használhatóak – az aktuális
számlafedezet terhére - vásárlásra és készpénzfelvételre.
Takarék Netbank, Takarék Mobilapp és Takarék e-Bank
A számlavezető rendszerek egységesítése miatt a 2020. június 26. és 30. napja közötti időszakban
Ügyfeleink egy része szolgáltatáskiesést tapasztalhat a Takarék Netbank, Takarék Mobilapp és Takarék eBank használata során.
Az érintett Ügyfeleink részére folyamatosan részletes tájékoztatást adunk honlapunkon, a
www.takarekbank.hu oldalon, továbbá Takarék Netbank, e-Bank postaládájukba küldött üzenetben.
Befektetési szolgáltatás
A bankfiókok nyitvatartási idejében a befogadási rend szerint, befektetési szolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés, az alábbi korlátozásokkal lehetséges:
 pénztári be- és kifizetés, továbbá
 MTB
Zrt-nél
vezetett
értékpapír
számláról/számlára
Takarékbank
Zrt-nél
vezetett
bankszámlára/bankszámláról való átvezetés nem lesz elérhető.
A bankszünnapokat követő első banküzemi munkanap 2020. július 1. napja.
A bankfiókok nyitvatartásáról illetve a bankszünnapok ideje alatt a bankfiókokban igénybe vehető
szolgáltatásokról kérjük, tájékozódjanak társaságunk honlapján, a www.takarekbank.hu. oldalon vagy a
bankfiókokban.
Köszönjük türelmüket és megértésüket!
Takarékbank Zrt.

