KÖZLEMÉNY BANKSZÜNNAP TARTÁSÁRÓL
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2019. október 31. napján a Takarék Kereskedelmi Bank
Zrt, a 3A Takarékszövetkezet, a Békés Takarék Szövetkezet, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet,
a Dél TAKARÉK Szövetkezet, a Fókusz Takarékszövetkezet, a Hungária Takarék
Takarékszövetkezet, a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet, az M7 TAKARÉK Szövetkezet, a
Nyugat Takarék Szövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet és a TISZÁNTÚLI TAKARÉK
Takarékszövetkezet beolvad a Takarékbank Zrt-be. A Takarékbank Zrt. az egyesüléssel
kapcsolatos átállás zavartalan lebonyolítása érdekében, háttérműveletek elvégzése miatt 2019.
november 04. és 05. napján bankszünnapot tart. A pénzügyi és kiegészítő pénzügyi
szolgáltatás bankszünnapon történő szüneteltetése a pénztári szolgálatra és a könyvelésre
egyaránt kiterjed.
A bankszünnapokat megelőző utolsó munkanapon, 2019. október 31. napján a Számlavezető
hely normál nyitva tartás szerint működik.
2019. október 31. 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:
Elektronikus átutalási megbízás beküldés tárgynapi teljesítésre:
Csoportos átutalás indítás tárgynapi teljesítésre:

2019.10.31. 16:30 óra.
2019.10.31. 16:30 óra.
2019.10.31. 16:00 óra.

Csoportos beszedés indítás esetében kérjük, hogy a bankszünnapokat megelőzően csak olyan
csoportos beszedést indítsanak el, amelyek esetében a csoportos beszedés esedékességi
dátuma legfeljebb 2019.10.29.
Tájékoztatjuk, hogy az ezt követően beküldött forint alapú átutalási megbízások 2019.
november 06. 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: 2019.10.31. 10:00 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 a partnerbank felé:

Beküldés napja
T. nap

2019.10.30.
2019.10.31.
2019.11.01.
2019.11.02.
2019.11.03.
2019.11.04.
2019.11.05
2019.11.06.

Konverzió nélkül

SEPA
EUR
konverziós,
konverzió
nélküli
T
2019.10.30.
2019.10.31.

T+1
2019.10.31.
2019.11.06.

2019.11.06.

2019.11.07.

EUR, USD

Egyéb
(nem EUR, nem
USD) devizanemek

Konverzióval
EUR, USD

T+2
T+1
2019.11.06.
2019.10.31.
2019.11.07.
2019.11.06.
Ünnepnap
Szombat – munkaszüneti nap
Vasárnap – heti pihenő nap
Bankszünnap
Bankszünnap
2019.11.08.
2019.11.07.

Egyéb
(nem EUR, nem
USD) devizanemek
T+3
2019.11.07.
2019.11.08.

2019.11.11.

Bankkártya
A 2019. október 31. napján 19:00 órától a 2019. november 06. napján 8:00 óráig terjedő
időszakban bankkártyával történő vásárlásra és készpénzfelvételre legfeljebb a 2019. október 31.
napján 19:00 órakor rendelkezésre álló számlafedezet terhére van lehetőség.
Takarék E-bank (Electra Ügyfélprogram, Telepített Electra), és Takarék Netbank (Electra
Internet Banking)
A 2019. október 31. napján 19:00 órától a 2019. november 06. napján 8:00 óráig terjedő
időszakban Takarék E-bank és Takarék Netbank elektronikus csatorna szolgáltatások
szünetelnek.
A bankszünnapokat követő első banküzemi munkanap 2019. november 06. napja.
Köszönjük az Önök türelmét és megértését!
Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.

