MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELE ÉS TELJESÍTÉSE
Belföldi fizetési megbízások
Belföldi fizetési megbízás: minden olyan fizetési megbízás, amelyet
 belföldi fizetési forgalomban kell teljesíteni és
 megbízásban megjelölt terhelendő bankszámla devizaneme valamint a fizetendő összeg
devizaneme forint.
A fizetési megbízások tárgynapi feldolgozásra történő átvételi határideje
Benyújtás
módja

Munkanap záró
időpontja

Végső benyújtási határidő

Jóváírás

elektronikusan
papír alapon
elektronikusan

18:30
16:00
18:00

tárgynap 16:30
tárgynap 14:00
tárgynap 16:00

tárgynapon

papír alapon

14:00

tárgynap 12:00

elektronikusan
papír alapon
elektronikusan

18:30
16:00
18:00

tárgynap 16:30*
tárgynap 14:00
tárgynap 12:00

papír alapon

14:00

tárgynap 12:00

18:00
16:00
pénztárzárással
megegyezően

tárgynap 16:00
tárgynap 14:00

Tranzakció
Eseti átutalási
megbízás

Bankközi
Felhatalmazáson
GIRO

Bankon
belüli

alapuló beszedési
megbízás
Eseti átutalási
megbízás
Felhatalmazáson
alapuló beszedési
megbízás

VIBER

VIBER megbízások

elektronikusan
papír alapon

Pénztári

Készpénzfizetési
megbízások

pénztárban

tárgynapon

tárgynapon

pénztárzárással megegyezően

* Kivételt képeznek a bármely naptári napon 16:00 óra után a NetBANKár rendszerben vagy a TeleBANKár ügyintézőn
keresztül benyújtott azon megbízások, amelyek esetében mind a terhelést, mind pedig a jóváírást az MKB Bankban vezetett
bankszámlán kell végrehajtani. Ezen megbízásokat 16:00 óra után is azonnal teljesíti a Bank, ha a terhelendő bankszámlán a
fedezet rendelkezésre áll. A megbízás értéknapját a Bank minden esetben visszaigazolja.

Nemzetközi fizetési megbízások
Nemzetközi fizetési megbízás: minden olyan fizetési megbízás, amelyet
 nem belföldi fizetési forgalomban kell teljesíteni, vagy
 belföldi fizetési forgalomban kell teljesíteni, de a megbízásban megjelölt terhelendő
bankszámla külföldi ország pénznemében vezetett bankszámla, és/vagy az átutalandó összeg
külföldi ország pénznemében van kifejezve.
Beérkező fizetési megbízások összegének jóváírása
Munkanap záró időpontja

Alkalmazott árfolyam

Jóváírás a
kedvezményezett
számláján

Jóváírás konverzió nélkül

tárgynap 16:00*

Jóváírás konverzióval

tárgynap 16:00

nincs
a jóváírásra vonatkozó
megbízás átvételekor érvényes
pénztári deviza árfolyam

tárgynapon

Pénznemek közötti
átváltás (konverzió)

* EGT-n belüli EUR konverzió nélküli jóváírások esetében a munkanap záró időpontja 18 óra.

Azonnali fizetési megbízás benyújtása a Banknál az ügyfél részére nyitott és vezetett bankszámlák között
NetBANKár szolgáltatás vagy Telebankár ügyintéző igénybevételével
Pénznemek közötti
Végső
Jóváírás a
Munkanap záró
átváltás
benyújtási
Alkalmazott árfolyam
kedvezményezett
időpontja
(konverzió)
határidő
számlán
Terhelés konverzió
nélkül
Terhelés konverzióval

19:00
19:45

tárgynap 17:00

nincs

tárgynap 17:45

a megbízás átvételekor
érvényes pénztári deviza
árfolyam
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azonnal

Devizaváltás fizetési művelet benyújtása a Banknál az ügyfél részére nyitott és vezetett bankszámlák
között NetBANKár szolgáltatás igénybe vételével
Jóváírás a
Pénznemek közötti
A szolgáltatás
Alkalmazott árfolyam
kedvezményezett
átváltás (konverzió)
elérhetősége
számlán
Terhelés konverzióval

banki munkanapokon 8:00-17:00

a Bank által jegyzett egyedi
devizaárfolyam

azonnal

Fizetési megbízás benyújtása elektronikus szolgáltatás igénybevételével

Fizetés
iránya

Pénznemek
közötti
Tranzakció
átváltás
(konverzió)

MKB
Banknál
vezetett
fizetési
számla
javára

EGT-n belüli Terhelés
átutalás
konverzió nélkül
Terhelés
konverzióval
Nem EGT-n Terhelés
belüli
konverzió nélkül
átutalás
Terhelés
konverzióval

Munkanap
Végső benyújtási
Árfolyamzáró
határidő*
megállapítás
időpontja

Jóváírás a
kedvezményezett
pénzforgalmi
szolgáltatójának
számláján

19:00

tárgynap 17:00

nincs

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

19:00

tárgynap 17:00

nincs

tárgynapon

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

tárgy + 2. napon

tárgynapon

* Soron kívüli feldolgozás igénylése esetén a megbízás végső benyújtási határideje 13:00 óra. A 13:00 óra és a nem soron
kívüli feldolgozási igénnyel benyújtott , azaz normál feldolgozásra vonatkozó végső benyújtási határidő között soron kívüli
feldolgozásra benyújtott megbízásokat a Bank teljesíti, azonban ezen megbízások esetében nem felel azért, hogy megtörténik
a soron kívüli teljesítés a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának számláján.

Fizetés
iránya

Pénznemek
közötti
Tranzakció
átváltás
(konverzió)

Nem az
MKB
Banknál
vezetett
fizetési
számla
javára

EGT-n belüli Terhelés
EUR/HUF
konverzió nélkül
átutalás
Terhelés
konverzióval
EGT-n belüli Terhelés
nem
konverzió nélkül
EUR/HUF
Terhelés
átutalás
konverzióval
Terhelés
Nem EGT-n konverzió nélkül
belüli átutalás Terhelés
konverzióval
Terhelés
SEPA
konverzió nélkül
átutalás
Terhelés
konverzióval
VIBER
Terhelés
átutalás
konverzióval
Terhelés
Nemzetközi konverzió nélkül
HUF átutalás Terhelés
konverzióval

Munkanap
Végső benyújtási
Árfolyamzáró
határidő*
megállapítás
időpontja
16:30

tárgynap 14:30

nincs

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

16:30

tárgynap 14:30

nincs

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

16:30

tárgynap 14:30

nincs

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

16:30

tárgynap 14:30

nincs

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

16:30

tárgynap 14:30

nincs

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

Jóváírás a
kedvezményezett
pénzforgalmi
szolgáltatójának
számláján
legkésőbb a tárgy
+ 1. napon

legkésőbb a tárgy
+ 4. napon

legkorábban a tárgy
+ 2. napon

legkésőbb a tárgy + 1.
napon
tárgy + 2. napon
legkorábban a
tárgynapon
legkorábban a tárgy +
2. napon

* Soron kívüli feldolgozás igénylése esetén a megbízás végső benyújtási határideje 13:00 óra. A 13:00 óra és a nem soron
kívüli feldolgozási igénnyel benyújtott , azaz normál feldolgozásra vonatkozó végső benyújtási határidő között soron kívüli
feldolgozásra benyújtott megbízásokat a Bank teljesíti, azonban ezen megbízások esetében nem felel azért, hogy megtörténik
a soron kívüli teljesítés a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának számláján.
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Fizetési megbízás benyújtása papír alapon (nyomtatványon)
Fizetés
iránya

MKB
Banknál
vezetett
fizetési
számla
javára

Nem az
MKB
Banknál
vezetett
fizetési
számla
javára

Tranzakció

Pénznemek
közötti átváltás
(konverzió)

Terhelés
konverzió nélkül
Terhelés
konverzióval
Nem EGT-n
Terhelés
belüli átutalás
konverzió nélkül
Terhelés
konverzióval
EGT-n belüli
Terhelés
EUR/HUF
konverzió nélkül
átutalás
Terhelés
konverzióval
EGT-n belüli
Terhelés
nem EUR/HUF konverzió nélkül
átutalás
Terhelés
konverzióval
Nem EGT-n
Terhelés
belüli átutalás
konverzió nélkül
Terhelés
konverzióval
SEPA átutalás Terhelés
konverzió nélkül
Terhelés
konverzióval
VIBER átutalás Terhelés
konverzióval
Nemzetközi
Terhelés
HUF átutalás
konverzió nélkül
Terhelés
konverzióval

Munkanap
záró
időpontja

Végső
benyújtási
határidő

Árfolyammegállapítás

Jóváírás a
kedvezményezett
pénzforgalmi
szolgáltatójának
számláján

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapon

tárgynapi
pénztárzárás

tárgynapi
pénztárzárás

tárgy + 1. napon

tárgy + 1. napon

EGT-n belüli
átutalás

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapon

tárgynapi
pénztárzárás

tárgynapi
pénztárzárás

tárgy + 1. napon

tárgy + 3. napon

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapi
pénztárzárás

tárgynapi
pénztárzárás

tárgy + 1. napon

legkésőbb a tárgy +
2. napon

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapi
pénztárzárás

tárgynapi
pénztárzárás

tárgy + 1. napon

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapi
pénztárzárás

tárgynapi
pénztárzárás

tárgy + 1. napon
nincs

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapi
pénztárzárás
tárgynapi
pénztárzárás

tárgynapi
pénztárzárás
tárgynapi
pénztárzárás

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapi
pénztárzárás

tárgynapi
pénztárzárás

tárgy + 1. napon

tárgy + 1. napon
tárgy + 1. napon

legkésőbb a tárgy +
4. napon
legkorábban a tárgy
+ 2. napon
legkorábban a tárgy
+ 3. napon
legkésőbb a tárgy +
1. napon
legkésőbb a tárgy +
2. napon
tárgy + 3. napon
legkorábban a
tárgynapon
legkorábban a tárgy
+ 3. napon

Az Ügyfél és a Bank között létrejött hitelszerződés alapján az Ügyfél által kölcsön folyósítására,
illetve előtörlesztésére adott fizetési megbízások:
Tranzakció
Terhelés konverzió nélkül, MKB
Banknál vezetett bankszámla
javára
Terhelés konverzió nélkül, MKB
Banknál vezetett bankszámla
javára
Terhelés konverzióval, MKB
Banknál vezetett bankszámla
javára
Terhelés konverzióval, MKB
Banknál vezetett bankszámla
javára

Benyújtás
módja

Munkanap
záró
időpontja

Végső
benyújtási
határidő

Árfolyam
megállapítás

Jóváírás

elektronikusan

17:00

tárgynap 15:00

nincs

tárgynapon

papír alapon

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapon

elektronikusan

12:00

tárgynap 10:00

tárgynapon

tárgy + 2. napon

papír alapon

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

tárgy + 2. napon

Jóváírás konverzió nélkül

--

17:00

tárgynap 15:00

nincs

tárgynapon

Jóváírás konverzióval

--

12:00

tárgynap 10:00

tárgynapon

tárgynapon

A kölcsön folyósítására, illetve előtörlesztésére a fentieken túlmenően az Ügyfél és a Bank között létrejött
hitelszerződésben foglaltak vonatkoznak.
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Csoportos beszedési megbízás megkifogásolása:
A megkifogásolásra vonatkozó megbízás tárgynapi feldolgozásra történő átvételi határideje
Benyújtás módja

Munkanap záró időpontja

Végső benyújtási határidő

17:00

a terhelési napot megelőző munkanap 15:00

Papír alapon
Telebankár ügyintézőn keresztül

Betétlekötési megbízások befogadása:
A betétlekötési megbízások tárgynapi teljesítésre történő befogadási rendje:
 amennyiben azok papíralapú bizonylatok felhasználásával kerülnek benyújtásra, úgy azok
bármely banki munkanapon a pénztári nyitvatartási idő alatt, de legkésőbb 17:30-ig;
 amennyiben azok NetBANKár rendszeren keresztül kerülnek benyújtásra, úgy bármely naptári
napon 00:00 és 24.00 között, de legkésőbb a megbízások teljesítési határidejeként megjelölt
banki munkanapon 17:30-ig;
 amennyiben azok TeleBANKár ügyintézőn, vagy TeleBANKár rendszeren keresztül kerülnek
benyújtásra, úgy tárgynapi teljesítésre a befogadási határidő bármely banki munkanapon
17:30.
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