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Saját számlák közötti azonnali devizakonverziós megbízás 
 

A Szolgáltatás leírása 
 

Vállalati ügyfelek számára is elérhetővé válik netbankon keresztül a saját számlák közötti, azonnal 
teljesülő devizakonverziós átvezetés. 

A számlák kiválasztása után a felhasználó megkapja az átváltási árfolyamot, melyet aláírási jelszavának 
és egyszer használatos, SMS-ben érkező jelszavának megadásával tud elfogadni egy percen belül. A 
megbízás azonnal teljesül, azt visszavonni már nem lehetséges. 

A szolgáltatás során a minimum konvertálható összeg 1.000 EUR (vagy annak megfelelő összeg más 
devizában), maximum összege 150.000 EUR (vagy annak megfelelő összeg más devizában).  

A Szolgáltatás használatának bemutatása 
A szolgáltatás mindkét vállalati elektronikus csatornán elérhető: PCBankár és NetBANKár Business 
felületen egyaránt. Bejelentkezés után az új megbízások közül az „Azonnali devizakonverzió”-t kell 
kiválasztani, és az alábbiaknak megfelelően kitölteni a megjelenő mezőket: 

- forrásszámla: azon számla kiválasztása, amelyről a megbízást indítani szándékozik 
- célszámla: azon számla kiválasztása, melyre az átváltott összegnek a megfelelő devizanemben 

kerülnie kell 
- összeg: összeg megadása, devizanem nélkül 
- devizanem: a forrásszámla devizanemében való összeg megadása után a forrásszámla 

devizanemét kell beállítani; a célszámla devizanemében történő összeg megadása esetén a 
célszámla devizanemét kell beállítani. 

o pl: HUF számláról 1.000.000 HUF átvezetése USD számlára: összeg = 1.000.000, 
devizanem = HUF 

o pl. HUF számláról 5.000 USD értékben HUF érkeztetése USD számlára: összeg = 5.000, 
devizanem = USD 

A Tovább gombra való kattintással megjelenik egy felület, mely mutatja az átváltási árfolyamot, és a 
jóváhagyásra rendelkezésre álló időt. Egy perc áll a Felhasználó rendelkezésére, ezután a megbízást 
csak módosítani lehet, majd új árfolyam kérése után ismét egy perc áll rendelkezésre az elfogadásra. 

Az ajánlott árfolyamon történő devizakonverziós átvezetést a Felhasználó aláírási jelszavával és az 
egyszerhasználatos, SMS-ben érkező jelszóval hagyhatja jóvá. Az átvezetés azonnal megtörténik, a 
forrásszámláról levonásra, míg a célszámlán jóváírásra kerül a megfelelő összeg. 

Lehetséges hibaüzenetek: 

- hiányosan van kitöltve bármelyik mező 
- a forrás- és célszámla devizaneme azonos 
- nem kerül jóváhagyásra a megbízás a megadott időkeretben 
- a megbízás nem éri el a minimum összeget, vagy meghaladja a maximum összeget 
- amennyiben technikai probléma merül fel, úgy az egyedi hibakódot, hiba rövid leírását 

tartalmazza a rendszerüzenet, ezen információval kereshető a referens vagy Contact Center 
- core-rendszer elutasítja a tranzakciót (pl. nem elégséges fedezet) esetén a hiba leírása angolul 

szerepel az üzenetben, a Contact Center tud konkrétabb tájékoztatást adni 
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A Szolgáltatás bemutatása PCBankáron 
A megbízási adatok megadását követően a Tovább gombra kattintva megjelenik az Ellenőrzés ablak, 
ahol a kiajánlott árfolyam az Igen gombra kattintva elfogadásra, a Nem gombra kattintva elutasításra 
kerülhet. Az Igen gomb mellett zárójelben látható az elküldésre rendelkezésre álló idő. 

 

Az árfolyam elfogadását követően a csomag aláírása szüksges. Az elküldésre rendelkezésre álló idő 
Elküldés gombon látható. 
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Az aláírási ablakot elhúzva látható az elfogadott árfolyam. 

 

 

A Szolgáltatás bemutatása Netbankár Business-en 
 

Megbízási adatok megadása 
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Ajánlott árfolyam megjelenítése 

 

 

Ajánlott árfolyamon történő devizakonverzió elfogadása 
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Igénylési folyamat, igénybevételi feltétel 
 

Az igényléshez szükséges meglévő PCBankár vagy NetBANKár Business szerződés. A használathoz 
szükséges legalább egy olyan Felhasználó, akinek a „Saját számlák közötti azonnali devizakonverziós 
megbízás” jogosultságot megadja a számla tulajdonosa. Ezen felül szükséges, hogy a Felhasználó 
bármely számla felett aláírási joggal rendelkezzen. 

A tájékoztatóban használt kifejezések 
 

Aktuális árfolyam: A devizakonverziós megbízás kezdeményezésekor aktuális, Bank által a megbízás 
létrejöttéhez ajánlott árfolyam.  

Az aktuális árfolyamos konverzió teljesítésének értéknapja: azonnali, T-napos teljesítés. A megbízás 
azonnal teljesül, azt visszavonni jóváhagyás után már nem lehetséges. 


