Folyószámla Osztály

Tisztelt Ügyfeleink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. szeptember 7-től kezdve az eddiginél is gyorsabbá
válik a belföldi forint átutalási forgalom.
A 2012-ben bevezetett napközbeni GIRO rendszer továbbfejlesztésének eredményeképpen
meghosszabbodik a GIRO Zrt. által üzemeltetett elszámoló rendszer üzemideje, és a jelenleginél
gyakrabban kerülnek elszámolásra a belföldi átutalási megbízások.
2015. szeptember 7-től a Giro napközbeni elszámolásban az elszámolási ciklusok száma napi 5ről 10-re emelkedik, ami azt jelenti, hogy munkanapokon napközben 10 alkalommal szombati
munkanapokon pedig 7 alkalommal kerülnek kiküldésre, illetve fogadásra a bankközi átutalások.
Az elszámolási időszakok 7:30-tól kezdődően, minden óra 30 perckor, tehát 7:30, 8:30, 9:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 órakor indulnak, amely alól csak az utolsó, 10. ciklus a
kivétel, amely 17:00 órakor kezdődik
Fenti változások miatt az Önök számára kedvezőbben módosul a bankon kívülre indított forint
átutalások végső benyújtási határideje!
Kérjük, ezért szíveskedjenek megtekinteni a Megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjére
vonatkozó Hirdetményünket!
Egyúttal tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a hatályos pénzforgalmi rendelet alapján továbbra is
négy órán belüli teljesítés garantált a napközbeni elszámolási rendszerben indított átutalásokra
vonatkozóan, de a gyakoribb (óránkénti) elszámolási ciklusok miatt ennél a jelenleg tapasztaltnál is
gyorsabb teljesítés várható.
Felhívjuk szíves figyelmüket azonban arra, hogy a pénzforgalom felgyorsulásának következtében
igen megrövidül az - esetleg tévesen indított / rögzített - átutalási megbízásaik törlése iránti
kérelmük teljesítésére rendelkezésünkre álló idő!
Ezért kérjük, hogy megbízásaik benyújtásakor, illetve az Internetbank szolgáltatás keretében Önök
által rögzített átutalások jóváhagyásakor szíveskedjenek a lehető legnagyobb körültekintéssel
eljárni!
Bízunk abban, hogy a korábbinál is gyorsabb teljesítési határidő, valamint a tárgynapi teljesítés
idejének későbbi időpontban történő meghatározása egyaránt hozzájárul az igénybevett
szolgáltatási, és ezzel egyidejűleg az üzleti együttműködési szint emeléséhez.
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