HIRDETMÉNY
devizabelföldi és devizakülföldi, természetes személyek
fizetési számláinak vonatkozásában
Hatályos: 2019. április 1. napjától
I. Egyedi fogalom meghatározások
Szolgáltató:
Átutalás:
Átvezetés:

VirPAY Pénzforgalmi Szolgáltató Kft.
nem Szolgáltatónál vezetett célszámlára indított megbízás.
Szolgáltatónál vezetett célszámlára indított megbízás.

II. Forint fizetési, elkülönített és elszámolási számlák kondíciói
A Szolgáltató alábbiakban részletezett díjai, költségei, jutalékai egyaránt érvényesek az InterGiro1 és az InterGiro2 fizetési
forgalomban elszámolt tranzakciókra.
Alábbi díjakon, költségeken, jutalékokon felül bizonyos esetekben fizetendő könyvelési díj, illetve könyvelési díj kiegészítő
szolgáltatás díja is, erről kérjük, olvassák el jelen Hirdetményünk XI. részében a Könyvelési díjnál leírtakat.
•

Számlanyitás díja

díjmentes

•

Számlafenntartás díja

díjmentes*

*Adott fizetési számláról tárgyhóban történt minimum 3 db átutalási vagy nem saját számlák közötti átvezetési megbízás (vagy állandó
utalás vagy csoportos beszedés) terhelése és teljesülése esetén érvényes, amely feltétel nem teljesülése esetén visszamenőleges hatállyal, a
tárgyhót követő első banki munkanapon Szolgáltató 990 Ft számlavezetési díjat terhel be fizetési számlánként.
•

Számlakivonat elektronikus úton

díjmentes

•

Számlakivonat nyomtatott formátumban való postai küldésének díja

200,- Ft / kivonat + a mindenkori postai költség

•

Számlakivonat nyomtatott formátumban, fiókban maradó

200,- Ft / kivonat

Terhelések jutalékai Internet Bank csatornán keresztül
•

Átvezetés saját számlák között (HUF forrásszámláról HUF célszámlára)

•

Átvezetés saját számlák között konverzióval (HUF forrásszámláról deviza célszámlára)
Szolgáltató deviza eladási árfolyamán – továbbiakban:
„dev. ea.”
0,10% min. 900,- Ft/tétel

•

Átvezetés Szolgáltatón belül (HUF forrásszámláról HUF célszámlára)

0,198% min. 98,- Ft/tétel

•

Átvezetés Szolgáltatón belül konverzióval
(HUF forrásszámláról deviza célszámlára)

0,25%

min. 1.900,- Ft/tétel

0,25%

min. 198,- Ft/tétel

„dev. ea.”

jutalékmentes

•

Belföldi forint átutalás (HUF forrásszámláról HUF célszámlára)

•

Deviza átutalás konverzióval (HUF forrásszámláról deviza célszámlára) „dev.ea.” 0,35% min. 3.900,- Ft/tétel

•

VIBER átutalás

0,50%

min. 10.000,- Ft, max. 100.000,- Ft /tétel
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Terhelések jutalékai papíralapon leadott megbízás alapján
•

Átvezetés saját számlák között (HUF forrásszámláról HUF célszámlára)

0,09%

min. 98,- Ft/tétel

•

Átvezetés saját számlák között konverzióval
(HUF forrásszámláról deviza célszámlára)

0,20%

min. 1.900,- Ft/tétel

„dev. ea.”

•

Átvezetés Szolgáltatón belül (HUF forrásszámláról HUF célszámlára)

0,298% min. 198,- Ft/tétel

•

Átvezetés Szolgáltatón belül konverzióval
(HUF forrásszámláról deviza célszámlára)

0,35%

min. 2.900,- Ft/tétel

•

Belföldi forint átutalás (HUF forrásszámláról HUF célszámlára)

0,35%

min. 298,- Ft/tétel

•

Deviza átutalás konverzióval
(HUF forrásszámláról deviza célszámlára)

0,50%

min. 6.900,- Ft/tétel

0,50%

min. 15.000,- Ft, max. 100.000.-Ft/tétel

•

„dev. ea.”

„dev. ea.”

VIBER átutalás

Jóváírások jutalékai
•

Belföldi forint átutalás jóváírása (HUF célszámlára)

jutalékmentes

•

Külföldről érkezett forint átutalás jóváírása (HUF célszámlára)

jutalékmentes

•

Deviza átutalás jóváírása konverzióval (HUF célszámlára)
Szolgáltató deviza vételi árfolyamán – továbbiakban:
„dev. vét.”

0,01%, min. 50,-Ft, max. 399,- Ft

Postai tranzakciók
•

Postai készpénz átutalási megbízás (befizetés)

tényleges költség (Magyar Posta Zrt. díjszabása szerint) + 0,11% min. 299,- Ft/tétel

•

Postai kifizetési utalvány

tényleges költség (Magyar Posta Zrt. díjszabása szerint) + 0,15% min. 399,- Ft/tétel

Csoportos fizetési megbízások
•

Csoportos beszedési megbízáshoz kapcsolódó visszautasítás

jutalékmentes

•

Csoportos beszedési megbízás papíralapú benyújtása esetén

198,- Ft/tétel

•

Fogadott csoportos átutalás jóváírása fizetési számlán

jutalékmentes

•

Fogadott csoportos átutalás visszautasítása

jutalékmentes

•

Csoportos beszedés teljesítése

98,- Ft/tétel

Felhatalmazó levélen alapuló beszedés
•

Felhatalmazó levél befogadása számlánként

6.000,- Ft/darab

•

Felhatalmazó levél visszavonása számlánként

6.000,- Ft/darab

Beszedési megbízás miatti számla terhelés
•

Felhatalmazó levélen alapuló beszedés terhelése

0,11%

min. 299.-Ft/tétel

•

Hatósági átutalás terhelése

0,11%

min. 299.-Ft/tétel
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III. EUR pénznemben nyilvántartott devizaszámlák kondíciói
Alábbi díjakon, költségeken, jutalékokon felül bizonyos esetekben fizetendő könyvelési díj, illetve könyvelési díj kiegészítő
szolgáltatási díja is, erről kérjük, olvassák el jelen Hirdetményünk XI. részében a Könyvelési díjnál leírtakat.
Az esedékes díjak, jutalékok fizetési számlán történő terhelése a számla devizanemében történik, így a számlától eltérő
devizanemben meghatározott kondíciók minden esetben Szolgáltató deviza közép árfolyamán kerülnek átszámításra.
•

Számlanyitás díja

díjmentes

•

Számlafenntartás díja

díjmentes*

*Adott fizetési számláról tárgyhóban történt minimum 2 db átutalási vagy nem saját számlák közötti átvezetési megbízás (vagy állandó
utalás vagy csoportos beszedés) terhelése és teljesülése esetén érvényes, amely feltétel nem teljesülése esetén visszamenőleges hatállyal,
a tárgyhót követő első banki munkanapon Szolgáltató 5 EUR számlavezetési díjat terhel be fizetési számlánként.
•

Számlakivonat elektronikus úton

díjmentes

•

Számlakivonat nyomtatott formátumban való postai küldésének díja

0,75 EUR / kivonat + a mindenkori postai költség

•

Számlakivonat nyomtatott formátumban, fiókban maradó

0,75 EUR / kivonat

Terhelések jutalékai Internet Bank csatornán keresztül
• Átvezetés saját számlák között (EUR forrásszámláról EUR célszámlára)

jutalékmentes

• Átvezetés saját számlák között konverzióval

(EUR forrásszámláról deviza célszámlára)

„dev. vét.”/ „dev. ea.”**

0,10%

min. 3,- EUR/tétel

„dev. vét.”

0,10%

min. 3,- EUR/tétel

0,25%

min. 7,- EUR/tétel

„dev. vét.”/ „dev. ea.”**

0,25%

min. 7,- EUR/tétel

„dev. vét.”

0,25%

min. 7,- EUR/tétel

0,30%

min. 15,- EUR/tétel

„dev. vét.”/ „dev. ea.”**

0,30%

min. 15,- EUR/tétel

„dev. vét.”

0,30%

min. 15,- EUR/tétel

• Átvezetés saját számlák között (EUR forrásszámláról EUR célszámlára)

0,09%

min. 2,- EUR/tétel

„dev. vét.”/ „dev. ea.”**

0,20%

min. 7,- EUR/tétel

„dev. vét.”

0,20%

min. 7,- EUR/tétel

0,35%

min. 12,- EUR/tétel

0,35%

min. 12,- EUR/tétel

• Átvezetés saját számlák között konverzióval

(EUR forrásszámláról HUF célszámlára)

• Átvezetés Szolgáltatón belül konverzió nélkül (EUR forrásszámláról EUR célszámlára)
• Átvezetés Szolgáltatón belül konverzióval

(EUR forrásszámláról deviza célszámlára)
• Átvezetés Szolgáltatón belül konverzióval

(EUR forrásszámláról HUF célszámlára)
• Átutalás devizaszámla terhére konverzió nélkül*

(EUR forrásszámláról EUR célszámlára)
• Átutalás devizaszámla terhére konverzióval*

(EUR forrásszámláról deviza célszámlára)
• Átutalás devizaszámla terhére konverzióval*

(EUR forrásszámláról HUF célszámlára)

Terhelések jutalékai papíralapon leadott megbízás alapján
• Átvezetés saját számlák között konverzióval

(EUR forrásszámláról deviza célszámlára)
• Átvezetés saját számlák között konverzióval

(EUR forrásszámláról HUF célszámlára)

• Átvezetés Szolgáltatón belül konverzió nélkül (EUR forrásszámláról EUR célszámlára)
• Átvezetés Szolgáltatón belül konverzióval

(EUR forrásszámláról deviza célszámlára)

„dev. vét.”/ „dev. ea.”**
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• Átvezetés Szolgáltatón belül konverzióval

(EUR forrásszámláról HUF célszámlára)

„dev. vét.”

0,35%

min. 12,- EUR/tétel

0,50%

min. 25,- EUR/tétel

„dev. vét.”/ „dev. ea.”**

0,50%

min. 25,- EUR/tétel

„dev. vét.”

0,50%

min. 25,- EUR/tétel

• Átutalás devizaszámla terhére konverzió nélkül*

(EUR forrásszámláról EUR célszámlára)
• Átutalás devizaszámla terhére konverzióval*

(EUR forrásszámláról deviza célszámlára)
• Átutalás devizaszámla terhére konverzióval*

(EUR forrásszámláról HUF célszámlára)

Jóváírások jutalékai
• Átvezetés jóváírása saját számlák között vagy Szolgáltatón belül konverzió nélkül

(EUR forrásszámláról EUR célszámlára)

jutalékmentes

• Átvezetés jóváírása saját számlák között vagy Szolgáltatón belül konverzióval

(deviza forrásszámláról EUR célszámlára)

„dev. vét.”/ „dev. ea.”**

jutalékmentes

• Átvezetés jóváírása saját számlák között vagy Szolgáltatón belül konverzióval

(HUF forrásszámláról EUR célszámlára)

„dev. ea.”

jutalékmentes

• Átutalás jóváírása konverzió nélkül*

(EUR forrásszámláról EUR célszámlára)

0,10%, min. 5,- EUR, max. 20,- EUR

• Átutalás jóváírása konverzióval*

(deviza forrásszámláról EUR célszámlára)

„dev. vét.”/ „dev. ea.”**

0,10%, min. 5,- EUR, max. 20,- EUR

• Átutalás jóváírása konverzióval* (beleértve a VIBER-en keresztül érkezett átutalásokat is)

(HUF forrásszámláról EUR célszámlára)

„dev. ea.”

0,10%, min. 5,- EUR, max. 20,- EUR

* A feltüntetett kondíciós tételeken kívül a Számlatulajdonost terhelik a fizetési megbízás lebonyolításába bekapcsolt bel- és külföldi bankok
által felszámított jutalékok és költségek is!
** Az árfolyam a Szolgáltató hivatalos deviza vételi és eladási árfolyamának megjelölése esetén a kalkuláció forint devizanemen keresztül
történik. Pl. „dev. vét.”/”dev. ea.” esetén a forrásszámla forinttal szembeni vételi és a célszámla devizaneme szerinti deviza eladási
árfolyammal.

Beszedési megbízás miatti devizaszámla terhelés
• GIRO-ban beérkező beszedési megbízás teljesítése

0,40%, min. 10 EUR/tétel
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IX. Pénztári szolgáltatások
Pénztári szolgáltatásaink az alábbi fiókjainkban érhetők el:
• 9200 Mosonmagyaróvár, Szent László király út 49. A lph. 1.
Alábbi díjakon, költségeken, jutalékokon felül bizonyos esetekben fizetendő könyvelési díj, illetve könyvelési díj kiegészítő
szolgáltatási díj is, erről kérjük, olvassák el jelen Hirdetményünk XI. részében a Könyvelési díjnál leírtakat.
Forint pénztári tranzakciók jutalékai
Készpénz kifizetést 1.000.000,- Ft feletti összeg esetében a tényleges pénztári tranzakciót megelőzően, legkésőbb az előző
banki munkanapon 11:00 óráig kell bejelenteni.
Befizetés
•

Forint pénztári befizetés forint számlára a Szolgáltató fiókjában

•

Forint pénztári befizetés EUR számlára a Szolgáltató fiókjában

1.999.999,-Ft-ig díjmentes, felette 0,1%
„val. ea.”

1.999.999,-Ft-ig díjmentes, felette 0,1%

Kifizetés
•

Forint pénztári felvétel forint számláról a Szolgáltató fiókjában

•

Forint pénztári felvétel EUR számláról a Szolgáltató fiókjában

•

Bejelentés elmulasztása, illetve bejelentett tranzakció meghiúsulása esetén

0,5%, min. 298,- Ft, max. 50.000,- Ft
„val. vét.”

0,5%, min. 5,- EUR, max. 200,- EUR
0,008%, min. 4.000,- Ft

Fentiektől eltérő egyedi igények esetén a Szolgáltató a készpénz-ellátó partnere által felszámított tényleges költséget terheli Ügyfele felé,
előzetes egyeztetés mellett.

Valuta pénztári tranzakciók jutalékai
Szolgáltató az alábbi valutanemben vásárol, illetve ad el bankjegyet: EUR
Fiókunkban nincs lehetőség érme befogadására, kiadására. Pénzváltási tevékenység nyújtására a Szolgáltató nem jogosult.
Valuta vásárlásra, illetve eladásra kizárólag a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó pénznemek pénzforgalmi
szolgáltató által történő átváltása céljából kerülhet sor.
Valuta kifizetést 3.000,- EUR érték felett, a címletigény meghatározása mellett legkésőbb a tényleges pénztári tranzakciót
megelőző banki munkanapon 12:00 óráig kell a Szolgáltató felé bejelenteni.
3.000,- EUR érték felett az előre megrendelt valuta felvételének meghiúsulása esetén a fel nem vett összeg 0,3%-át számítja
fel a Szolgáltató jutalékként.
Hibás és újra nem forgalmazható bankjegyek letétre vételére, átvételére nincs lehetőség.
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Befizetés
•
•

EUR bankjegy befizetés forint számlára
Szolgáltató valuta vételi árfolyamán – továbbiakban:

„val. vét.”

EUR bankjegy befizetés EUR-számlára

0,8%
0,8%

Kifizetés
•
•

EUR kifizetés forint számla terhére
Szolgáltató valuta eladási árfolyamán – továbbiakban:

„val. ea.”

EUR kifizetés EUR-számla terhére

1%
1%

Fentiektől eltérő egyedi igények esetén a Szolgáltató a készpénz-ellátó partnere által felszámított tényleges költséget terheli Ügyfele felé,
előzetes egyeztetés mellett.

Pénztári nyitva tartás: hétfőn 8:00 órától 17:30 óráig, keddtől csütörtökig 8:00 órától 15:30 óráig, pénteken 8:00 órától 14:30
óráig.
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X. Számlavezetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások, díjak, költségek
Forint-számla

EUR-számla*

Átutalási megbízás teljesítésének igazolása /
SWIFT igazolás

3.000,- Ft/db

10,- EUR/db

•

Könyvvizsgáló részére készített bizonylatok

10.000,- Ft/db

50,- EUR/db

•

Kamatigazolás díja

2.000,- Ft/db

7,- EUR/db

•

Fedezetigazolási díj

0,1%, min. 2.000,- Ft

0,1%, min. 7,- EUR

•

Ügyfél-azonosítási díj (cégkivonat lekérdezése) 1.000,- Ft/oldal

5,- EUR/oldal

•

Faxköltség, másolási költség (A4)

100,- Ft/oldal

0,5,- EUR/oldal

•

Számlakivonat, könyvelési bizonylat pótlása

1.000,- Ft/db

5,- EUR/db

•

Postaköltség

tényleges költség

tényleges költség

•

Megbízás módosítása / törlése

15.000,- Ft/tétel

50,- EUR/tétel

•

InterGiro2 fizetési forgalomban
RECALL tranzakció

1.000,- Ft/tétel

•

•
•

Tévesen megadott IBAN számlaszám
miatti költség

külföldi bank által felszámított díj

Pontatlan megbízások helyesbítése, sürgetés,
külön bankári levelezés

0,1%, min. 6.000,- Ft

0,1%, min. 30,- EUR

•

Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése
reklamáció miatt

10.000,- Ft

50,- EUR

•

Visszavonhatatlan tranzakció igazolás díja

2.000,- Ft

7,- EUR

•

Egyéb igazolások kiadása

2.000,- Ft

7,- EUR

•

Felszólító levél díja

690,- Ft

5,- EUR

* A devizában megadott díjak azon a devizaszámlán kerülnek felszámításra, amelyhez az adott díjtételek vagy tranzakciók kapcsolódnak, illetve
Szolgáltató szintén az adott devizaszámlát terheli, amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik forint számlával. A terhelés devizaneme megegyezik
adott felmerült költség devizanemével.
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XI. Könyvelési díj
Könyvelési díjat, illetve könyvelési díj kiegészítő szolgáltatási díjat kell fizetni minden olyan, a Szolgáltató tranzakciós illetékfizetési
kötelezettségét szabályozó törvény (jelenleg a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény1) hatálya alá tartozó
tranzakció esetében, melyhez kapcsolódóan a Szolgáltatónak illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. A könyvelési díj illetve a
könyvelési díj kiegészítő szolgáltatási díj mértéke megegyezik a pénzügyi tranzakciós illetéket – függetlenül annak elnevezésétől –
szabályozó mindenkori hatályos jogszabály szerinti mértékkel, mely jelenleg:
•

Számlaterheléssel járó, nem készpénzkifizetés célú tranzakciók esetén*

0,30 %

minimum 0,- Ft, maximum 6.000,- Ft

•

Készpénzkifizetés, illetve készpénz helyettesítő fizetési eszköz útján
történő készpénzkifizetés célú tranzakciók esetén

0,60 %

minimum 0,- Ft

*A pénzügyi tranzakciós illeték alapjának meghatározását a Pti. 6. §-a tartalmazza. A Pti. 6. § (1) bekezdésének 2019. január 1. napjától
hatályos i) pontja alapján a pénzügyi tranzakciós illeték alapja magánszemély fizetési számlájáról (kivéve a magánszemély egyéni vállalkozói
számlájáról) történő átutalás esetén átutalásonként a 20 ezer forintot meghaladó összeg.
2019. január 1. napjától nem kell pénzügyi tranzakciós illetéket fizetni abban az esetben, ha az átutalás természetes

(magánszemély) személy fizetési számlájáról történik és a fizetés összege átutalásonként nem haladja meg a 20 ezer forint
összeget. Amennyiben az átutalási összeg meghaladja a 20 ezer forintot, akkor a pénzügyi tranzakciós illeték alapja a 20 ezer forintot
meghaladó összeg. Ez a mentesítés nem vonatkozik arra az esetre, ha a magánszemély egyéni vállalkozói számlájáról történik az átutalás.

A könyvelési díjat és könyvelési díj kiegészítő szolgáltatási díjat azon tranzakciók után is meg kell fizetni, amelyekre a Szolgáltató
forgalmi jutalékot nem hirdetett meg, vagy jutalékmentesként vannak meghirdetve. A Szolgáltató a könyvelési díjat és könyvelési
díj kiegészítő szolgáltatási díjat minden esetben a forgalmi jutalékokon felül, azokkal egyidejűleg, azok esedékessé válásakor
számolja el és terheli az Ügyfél számláján külön soron.

XII. Elektronikus Szolgáltatások
Internet Bank szolgáltatás díjai
•

Szerződéskötés

Díjmentes

•

Havi díj

0,- Ft

Tranzakciós SMS értesítési szolgáltatás díjai
•

Szerződéskötés

Díjmentes

•

Havi díj

0,- Ft

•

SMS-tételdíj (belföldi, +36 kezdetű mobiltelefonszámra)

25,40- Ft/SMS

•

SMS-tételdíj (külföldi, nem +36 kezdetű mobiltelefonszámra)

25,40- Ft/SMS

1

3. § (1) Illetékköteles a pénzforgalmi szolgáltató által az ügyféllel kötött, Pft. szerinti keretszerződés alapján nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás keretében
végrehajtott fizetési műveletek közül az átutalás, a beszedés, a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, a Posta Elszámoló Központot
működtető intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés, a készpénzkifizetés fizetési számláról, a készpénzátutalás, az okmányos meghitelezés (akkreditív),
a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása, továbbá a pénzváltási tevékenység végzésére jogosult hitelintézet, vagy a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt
közvetítő útján kezdeményezett fizetőeszköz útján történő eladás, a kölcsöntörlesztés, valamint a jutalék- és díjbevételek felszámítása. Illetékköteles továbbá a
készpénzkifizetés készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján akkor is, ha az nem fizetési számla terhére történik.
(2) E törvény eltérő rendelkezése hiányában pénzügyi tranzakciós illetéket kell fizetni továbbá minden olyan, az (1) bekezdésben meghatározott fizetési műveletekkel
egy tekintet alá eső olyan pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő fizetési művelet esetén, amelynek eredményeképpen a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizető
fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget nem befolyásolja, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a
fizetési műveletet a fizető fél fizetési számlájának egyenlege vagy a részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti.
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Amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik forint számlával, az elektronikus szolgáltatások díjait Szolgáltató a devizaszámla
terhére számolja el Szolgáltató deviza közép árfolyamán.

XIII. Fizetési megbízások átvételének, teljesítésének rendje (forintban és devizában) és a deviza forgalom
általános rendje
A Szolgáltató a pénzforgalmi számlával rendelkező számlatulajdonosai fizetési megbízásait az alább meghatározottak szerint veszi
át és teljesíti. A Szolgáltató csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Szolgáltatónál bejelentett módon aláírt forint és
deviza megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelősséget.
Fizetési megbízások átvételére és feldolgozására vonatkozó határidők
A Számlatulajdonosok fizetési megbízásaikat papíralapon (postai úton, vagy közvetlen benyújtással) vagy InternetBank rendszeren
keresztül, elektronikus úton juttathatják el a Szolgáltatóhoz.
A Szolgáltató az alábbi határidőkig beérkezett megbízások átvételét és feldolgozását vállalja, a forint és deviza megbízásokra
vonatkozó - jelen fejezeten belül a későbbiekben részletezett - teljesítési határidők mellett. Ezen határidőket követően
beérkezett megbízásokat a Szolgáltató a következő banki munkanapon átvettnek tekinti.
Fióki átvétel esetén, ha a fiókzárás időpontja korábbi, mint a feltüntetett határidők, akkor a fióki nyitva tartás ideje a mérvadó.
Papíralapon benyújtott Elektronikus úton indított
•

Forintban kezdeményezett megbízások konverzió nélkül
(Szolgáltatónál vezetett fizetési számlára indított)

16:00

16:30

Forintban kezdeményezett megbízások konverzió nélkül
(Nem a Szolgáltatónál vezetett fiz. számlára)

16:00

16:30

Devizában kezdeményezett megbízások konverzió nélkül
(EUR, USD, GBP, CHF, CAD)
(Szolgáltatónál vezetett fizetési számlára indított)

16:00

16:00

Devizában kezdeményezett megbízások konverzió nélkül
(EUR, USD, GBP, CHF, CAD)
(Nem a Szolgáltatónál vezetett fizetési számlára)

16:00

16:00

•

Forintban kezdeményezett megbízások konverzióval

16:00

16:00

•

Devizában kezdeményezett megbízások konverzióval
(EUR, USD, GBP, CHF, CAD)

16:00

16:00

Konverzió
(Különböző devizanemben vezetett saját számlák között)

16:00

16:00

•
•

•

•

a)

A Szolgáltató fiókja a fent részletezett feltételek szerint banki munkanapokon veszi át a Számlatulajdonosok, illetve a
fizetési megbízás Kedvezményezettjének szolgáltatója, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok által közvetlen
benyújtásra felhatalmazott szervek képviseletére jogosult személyek által papír alapon kezdeményezett fizetési
megbízásokat.

b) A Szolgáltató fiókja banki munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 8:00 órától 16:00 óráig, pénteken 8:00 órától 15:00 óráig
fogadja be és tárgynapon teljesíti a Számlatulajdonosok, illetve a számlavezetett ügyfelek partnerei, valamint külső
szervek által a Számlavezető kirendeltség által kezelt fizetési számlákra vonatkozóan kezdeményezett információ-,
adatszolgáltatási, igazolás kiadására irányuló kéréseket.
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c)

A Szolgáltató „normál” fizetési megbízásoknak tekinti a forintban kezdeményezett átutalási megbízást, saját számlák
közötti vagy a Szolgáltató által kezelt fizetési számlákra címzett konverziós/konverzió nélküli átvezetési megbízást,
beszedési megbízás kezdeményezést, a készpénz ki- és befizetéseket kivéve.

d) Számlát terhelő megbízások összegének Ügyfél számláján való terhelése a megbízás feldolgozásának napján történik.
e) A Szolgáltató konverziót igénylő fizetési megbízások esetén a Szolgáltató T banki munkanapon érvényes hivatalos deviza
vételi és eladási árfolyamait alkalmazza. A konverziós deviza átvezetési és átutalási megbízások esetében forint-számlán
az utalt összegnek a T banki munkanapon érvényes Szolgáltató hivatalos deviza eladási árfolyamán átszámított
ellenértéke, devizaszámlán a T banki munkanapon érvényes Szolgáltató hivatalos deviza eladási/vételi árfolyamán
átszámított
ellenértéke
kerül
az
Ügyfél
számláján
terhelésre.
f)

Az 50.000,- EUR értékű vagy afeletti értékű konverzió esetében a konverzió történhet egyedi árfolyammal is külön
megállapodás szerint.

g) 5 millió Ft (vagy az alkalmazandó devizaárfolyam szerint ennek megfelelő deviza összeg) feletti átutalás vagy nem saját
számlák közötti átvezetés esetén előzetes kérésre egyedi tranzakciós díj állapítható meg. Igény esetén kérjük,
egyeztessen kollegáinkkal!
h) Az átutalási és átvezetési megbízásokat a Számlatulajdonos "Terhelési nap" megjelöléssel is benyújthatja, ebben az
esetben a megbízás pénzforgalmi számlán történő könyvelése, illetve a címzett fizetési számlát vezető szolgáltatóhoz
történő továbbítása a „Terhelési nap”-ként megjelölt banki munkanapon történik. Terhelési napként a benyújtás napja
vagy azt követő bármelyik banki munkanap megjelölhető. Amennyiben a „Terhelési nap” nem banki munkanapra esik,
abban az esetben a Szolgáltató a fizetési megbízást a „Terhelési nap”-ot követő első banki munkanapon teljesíti.
Fizetési megbízások teljesítési rendje
Papíralapon benyújtott Elektronikus úton indított
•

Forintban kezdeményezett megbízások
(Szolgáltatónál vezetett fizetési számlára indított)

T

T

•

Forintban kezdeményezett megbízások
(Nem a Szolgáltatónál vezetett fiz. számlára)

T+1

T

Devizában kezdeményezett megbízások
(EUR, USD, GBP, CHF, CAD)
(Szolgáltatónál vezetett fizetési számlára indított)

T

T

Devizában kezdeményezett megbízások
(EUR, USD, GBP, CHF, CAD)
(Nem a Szolgáltatónál vezetett fizetési számlára)

T+2

T+2

•

•

a) Szolgáltató nem különböztet meg sürgős fizetési megbízásokat, sürgősségi felárat nem alkalmaz.
b) A Szolgáltató kizárólag azon devizanemekben teljesít megbízásokat, melyekben más bankoknál nostro számlával
rendelkezik. Jelenleg: EUR
c)

A Szolgáltató csak abban az esetben vállal kötelezettséget a teljesítésre, amennyiben az ügyfél mind a megbízásra, mind
a kapcsolódó jutalékra, díjra biztosítja a megfelelő fedezetet. Amennyiben adott megbízás díjára nincs elegendő fedezet,
úgy a megbízás nem kerül teljesítésre.
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d) Szolgáltató a fizetési számlák vezetése során felmerülő minden jutalékok, díjat és költséget, forgalmi jutalékot
tranzakciónként, a tranzakcióval egyidejűleg azonnal elszámol.
e) A Szolgáltató a megbízások teljesítéséért a mindenkor aktuális Hirdetményében közzétett ügyleti jutalékokat számolja
fel. A Szolgáltató a számlaműveletekkel kapcsolatos jutalékokat, díjakat és költségeket a számla devizanemében vonja le.
A fix összegben meghatározott jutaléktételek átszámítása mindenkor a Szolgáltató hivatalos napi deviza közép
árfolyamain történik.
f)

Deviza átutalás és átvezetés jutaléka a megbízások teljesítésétől függetlenül tárgynapon terhelésre kerül az Ügyfél
számláján, amennyiben a megbízás 16 óráig beérkezik.

g) A Hirdetményben foglalt tételeken felül a megbízót terhelik a megbízások lebonyolításában közreműködő bel- és külföldi
bankok által felszámított jutalékok és költségek, kivéve, ha a megbízás ellentétes kikötést tartalmaz, és a Szolgáltató
ennek érvényt is tud szerezni.
h) Amennyiben a Számlatulajdonos olyan (papíralapon benyújtott) megbízást kezdeményez a partnere felé, amelyet a
partner szolgáltatója nem tudott az ügyfele fizetési számláján lekönyvelni és ezért a megbízást visszautalja az indítónak,
a visszautalt tételt a Szolgáltató még a visszautalt tétel fogadásának napján jóváírja a Számlatulajdonos számláján.
i)

A Szolgáltató vállalja, hogy a papír alapon benyújtott téves utalás esetén a Hirdetményben szereplő díj megfizetése
ellenében, a Szolgáltató által ismert elérhetőségeken megkeresi a kedvezményezett bankszámla vagy fizetési számla
tulajdonosát a visszautaláshoz szükséges jóváhagyás beszerzése érdekében. A megkeresés eredményéről a Szolgáltató az
Ügyfelet tájékoztatja. A szolgáltatás díja a megkeresés eredményétől függetlenül felszámításra kerül.

j)

Elektronikus úton (InternetBank) indított átutalások esetén a fizetési megbízás összege T napon jóváírásra kerül a
kedvezményezett szolgáltatónak számláján. A Szolgáltató ezen megbízások teljesítése során a befogadás feltételeként a
fedezetet banki munkanapokon a benyújthatósági időn belül rendszeresen, de nem folyamatosan ellenőrzi.

k)

Csoportos beszedés, felhatalmazó levélen alapuló beszedés, hatósági átutalás és átutalási végzés esetén a Szolgáltató a
szükséges fedezet meglétét banki munkanapokon nyitvatartási időn belül rendszeresen, de nem folyamatosan ellenőrzi.

l)

A fizetési számlák havi zárása során felszámítandó költségek késedelmes megfizetése során felszámításra kerülő
késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat + 6 % (deviza költségek esetén az általános szabályok szerinti
deviza középárfolyamon átszámított összeg alapján kerül meghatározásra).

m) Szolgáltató hibájából eredő könyvelési helyesbítések (stornó tételek) mentesek a jutalékfizetési kötelezettség alól.
A Szolgáltató Ügyfelei javára érkezett fizetési műveletek jóváírási szabályai
a)

A Számlatulajdonos számlája javára érkező papír alapon benyújtott átvezetések - amennyiben az indító fizetési számláját
is a Szolgáltató vezeti - még a fizetési megbízás indításának napján haladéktalanul jóváírásra kerülnek.

b) A napközbeni átutalási rendszer által nem érintett, a más szolgáltató ügyfelétől érkező jóváírásokat a Szolgáltató az azt
tartalmazó GIRO adatállomány átvételét követően, még tárgynapon haladéktalanul jóváírja a Számlatulajdonos
számláján.
c)

A Számlatulajdonos számlája javára fogadott VIBER átutalások, azok fogadásáról való - a Szolgáltató által történt tudomásszerzést követően haladéktalanul jóváírásra kerülnek.
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d) A Szolgáltató az Ügyfél számlája javára érkező devizaösszegeket haladéktalanul jóváírja az elszámolási bizonylatok
alapján, a partnerbank értesítésével megegyező banki munkanapon:
i. a kezdeményezett megbízások esetében a partnerbank értesítésében szereplő fedezetbiztosítás
napjával megegyező értéknappal (kamatnappal)
Amennyiben a partnerbank értesítésében megadott fedezetbiztosítás napja későbbi, mint az értesítés napja, akkor a
bejövő átutalás a fedezetbiztosítás napjával és azzal megegyező értéknappal kerül jóváírásra.
e) A más devizanemben érkező – konverziót igénylő – fizetési műveletek ellenértékei a jóváírás során
i. forint számla esetében az Ügyfél számláján történő jóváírás banki munkanapján érvényes Szolgáltató
hivatalos deviza vételi árfolyamán,
ii. deviza számla esetében az Ügyfél számláján történő jóváírás banki munkanapján érvényes Szolgáltató
hivatalos deviza vétel/eladás árfolyamán kerülnek kiszámításra.
f)

A tárgynapi teljesítésre befogadott, átvezetés típusú tranzakciók tárgynapon jóváírásra kerülnek.

g)

Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos partnerétől, olyan megbízás érkezik a Számlatulajdonos részére, amelyet a
számlaszám hibája vagy egyéb okból kifolyólag a Szolgáltató nem tud automatikusan és egyértelműen beazonosítani,
akkor a tétel rendezéséről tárgynapon megkísérel gondoskodni. Rendezés alatt értendő az, hogy a Szolgáltató sikeres
beazonosítás után lekönyveli a megbízást a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján, vagy sikertelen beazonosítás
esetén visszautalja a tételt a kezdeményező fizetési számlájára.

h) Az Ügyfél számláján jóváírt tételre vonatkozóan a fizető fél által benyújtott visszavonási igényt az Ügyfél elfogadhatja,
elutasíthatja, vagy válasz nélkül hagyhatja. A beérkező visszavonási igényt annak Ügyfél általi elfogadása esetén a
Szolgáltató megfelelő fedezet biztosítása esetén teljesíti. A beérkező visszavonási igénnyel kapcsolatos információkról az
Ügyfél a számlakivonaton kap tájékoztatást. A visszavonási igény teljesítése érdekében megadott megbízásokkal
kapcsolatos formai követelményekre a megbízások jóváhagyására vonatkozó általános szabályok az irányadók.
A postai készpénzforgalomhoz kapcsolódó tételek
A Szolgáltató a Posta Elszámoló Központtól kapott tételeket tárgynapon - a tételeket tartalmazó adatállomány fogadásának napján
- könyveli le a Számlatulajdonos számláján.
Külföldi bankköltség viselésének szabályozása (OUR/BEN/SHA jelentése)
Deviza átutalások az alábbiak szerinti költségviseléssel kezdeményezhetők:

EGT-n belül*- konverziós
EGT-n belül* – nem konverziós
EGT-n kívül *- konverziós
EGT-n kívül* – nem konverziós

EGT állam
pénznemében
SHA, OUR
SHA
SHA, OUR, BEN
SHA, OUR, BEN

*
−

EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamai:
EU tagállamok + Norvégia, Liechtenstein, Izland
EU tagállamok:
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta,
Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

Amennyiben nem a Hirdetmény szerinti költségviseléssel kerülnek kezdeményezésre a deviza átutalások, akkor azok
elutasításra kerülnek.
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Deviza átutalások költségviselésének módjai az alábbiak lehetnek:
1. megosztott költségviselésnél (SHA) a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli saját számlavezetője /
levelezőbankja által felszámított bankköltséget;
ebben az esetben a megbízó számlavezetője – saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a
teljes összeget továbbítja, a kedvezményezett bankköltsége az átutalt összegből kerül levonásra, vagyis a
bankköltséggel csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján.
2. kedvezményezett általi költségviselésnél (BEN) az átutalás teljes költségét (megbízó tranzakciós díját, jutalékát,
illetve kedvezményezett – külföldi - bankköltségét) a kedvezményezett viseli;
ennél a költségviselési módnál a megbízás teljesítésekor a megbízás összegéből levonásra kerül a megbízó
számlavezetőjének (számlavezető hely hivatalos helyiségében kifüggesztett) Hirdetmény szerinti jutaléka. A
kedvezményezett bankköltsége szintén az átutalt összegből kerül levonásra. Ennek megfelelően a megbízó és a
kedvezményezett banki költséggel egyaránt csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján.
3. megbízó általi költségviselésnél (OUR) az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve
kedvezményezett – külföldi - bankköltségét) a megbízó fizeti;
ebben az esetben a megbízó számlavezetője – saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a
teljes összeget továbbítja, a megbízás összege levonás nélkül jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján, a
kedvezményezett banki bankköltségek utólagosan – a kedvezményezett bank terhelése, vagy költségbekérése
alapján - kerülnek felszámításra a megbízó számláján.
---------------------------Szolgáltatónak jogában áll az általa kockázatosnak vélt országok vagy iparágak esetében egyedi, jelen Hirdetménynél esetlegesen
magasabb árazású feltételeket megállapítani, melyeket speciális számlacsomagok formájában tesz elérhetővé adott ország vagy
adott iparág természetes személyeinek.

VirPAY Pénzforgalmi Szolgáltató Kft.
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