HIRDETMÉNY
a Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság pénzforgalmi szolgáltatások keretében
lebonyolított fizetési műveleteinek teljesítési rendjéről

1.

A fizetési megbízások, illetve beérkező fizetési műveletek átvételének időpontja

1.1. A Magyar Cetelem Zrt. (Bank) a fizetési megbízás teljesítésére – az ügyfél által megjelölt későbbi időpont,
vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a teljesítési határidőt a fizetési megbízás átvételének
időpontjától számítja.
1.2. A fizetési megbízás átvételének időpontja:
a) átutalás esetén az az időpont, amikor a Bank az átutalási megbízást a teljesítéshez szükséges valamennyi
adat – így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tevő irat – birtokában átvette;
b) beszedés esetén az az időpont, amikor a beszedési megbízást a Bank a rá háruló feladatok teljesítéséhez
szükséges valamennyi adat, okirat birtokában átvette;
c) pénztári készpénzbefizetésnél az az időpont, amikor a Bank a teljesítéshez szükséges valamennyi adat
birtokában a fizető féltől a készpénzt átvette.
Amennyiben az ügyfél és a Bank megállapodnak, hogy a fizetési megbízás teljesítését a pénzforgalmi szolgáltató
a) egy meghatározott napon, vagy
b) azon a napon kezdi meg, amikor a fizető fél a Bank rendelkezésére bocsátotta a teljesítéshez szükséges
fedezetet,
az átvétel időpontjának ezt a megállapodásban meghatározott napot kell tekinteni. Amennyiben ez a
megállapodásban meghatározott nap nem munkanap, az átvétel időpontjának a következő munkanapot kell
tekinteni.
1.3. A Bank fizetési megbízásokat minden munkanapon 8 és 16 óra között fogad. A munkanap záró időpontját
kettő órával megelőző időpontot követően beérkezett fizetési megbízást a következő munkanapon átvettnek
kell tekinteni. A nem munkanapon beérkezett fizetési megbízást és fizetési műveletet a következő munkanapon
átvettnek kell tekinteni.
1.4. Jelen Hirdetmény szempontjából banki munkanapnak tekintendő minden olyan naptári nap, amelyen a
Bank fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart.

2.

A fizetési számla terhére kezdeményezett fizetési művelet teljesítése

A Bank biztosítja, hogy a forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást (konverzió) nem igénylő
belföldi fizetési műveletre a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a
számláján legkésőbb a fizetési megbízás átvételét követő munkanap végéig jóváírásra kerüljön. Papíralapú
fizetési megbízás esetében a teljesítési határidő egy munkanappal meghosszabbodik.
A forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő belföldi fizetési
műveletek során a teljesítési határidő a fizetési megbízás átvételét és a teljesítéshez szükséges fedezet fizető
fél fizetési számláján történő rendelkezésre állását követő négy óra, feltéve, hogy (i) a fizetési megbízás
átutalás teljesítésére szól, ide nem értve a hatósági átutalást és az átutalási végzés alapján történő átutalást; és
(ii) a fizetési megbízást a fizető fél nem papír alapon nyújtja be.

3.

A fizetési számla javára kezdeményezett beérkező fizetési művelet teljesítése

3.1. A Bank által vezetett fizetési számla javára teljesítendő fizetési műveleteket a Bank a saját számláján
történő jóváírást követően haladéktalanul értéknappal látja el és oly módon írja jóvá a kedvezményezett
fizetési számláján, hogy azzal a kedvezményezett az adott helyzetben elvárható leggyorsabb
információtechnológiai feldolgozási időtartamot követően azonnal tudjon rendelkezni.

Érvényes: 2018. január 13. napjától, visszavonásig.

A 2012. július 1. napjától hatályos HIRDETMÉNY a Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveleteinek teljesítési rendjéről elnevezésű
dokumentum 2018. január 13-án hatályát veszti.

Magyar Cetelem Zrt.

