
 
KÖZLEMÉNY BANKSZÜNNAP TARTÁSÁRÓL 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Kinizsi Bank Zrt. a B3 TAKARÉK Szövetkezet részére történő 
szerződésállomány-átruházással kapcsolatos háttérműveletek elvégzése miatt 2019. február 01. 
napján bankszünnapot tart. A pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás bankszünnapon 
történő szüneteltetése a pénztári szolgálatra és a könyvelésre egyaránt kiterjed. 
 
A bankszünnapokat megelőző utolsó munkanapon, 2019. január 31. napján a Kinizsi Bank Zrt. 
fiókjai normál nyitva tartás szerint működnek. 
 
2019. január 31. napján az átutalási megbízások tárgynapi teljesítési rendje az alábbiak szerint 
alakul (fedezet megléte esetén): 
 

Forint elszámolás forgalom 
 
Papír alapú átutalási megbízás benyújtása tárgynapi teljesítésre: 2019.01.31.14:20 óra. 

Elektronikus átutalási megbízás beküldés tárgynapi teljesítésre: 2019.01.31. 14:30 óra. 
 
 
Tájékoztatjuk, hogy az ezt követően papír alapon beküldött forint alapú átutalási megbízások 
2019. február 04 napján benyújtott megbízásoknak minősülnek, és ettől az időponttól 
kezdődően kerülnek teljesítésre. 
A fenti határidő után a Kinizsi Bank rendszerében elektronikusan benyújtott megbízások 
elvesznek. Az előzőleg netbank/homebank rendszerekben berögzített, de a banknak be nem 
küldött megbízások/csomagok elvesznek.  
 
Pénzforgalmi egyeztetéssel kapcsolatosan a giro@b3takarek.hu email címen tájékozódhat. 
 
 

Deviza elszámolás forgalom 
 
Deviza alapú, papír alapon és elektronikusan benyújtott átutalási megbízások esetén az alábbi 
táblázat határidő szerint kerülnek teljesítésre a tranzakciók: 
 

Beküldés napja 
T. nap 

SEPA  Konverzió nélkül Konverzióval 

EUR 
konverziós, 
konverzió 

nélküli 

EUR, USD 
Egyéb 

(nem EUR, nem 
USD) devizanemek 

EUR, USD 
Egyéb 

(nem EUR, nem 
USD) devizanemek 

 T+1 T+1 T+2 T+1 T+3 

2019.01.28. 01.29 01.29 01.30 01.29 01.31 

2019.01.29. 01.30 01.30. 01.31 01.30 02.04 

2019.01.30. 01.31 01.31 02.04 01.31 02.05 

2019.01.31. 02.04 02.04 02.05 02.04               02.06 

2019.02.01. Bankszünnap 

2019.02.02. Szombat - munkaszüneti nap 

2019.02.03 Vasárnap – ünnepnap 

2019.02.04 02.04 02.05 02.07 02.05 02.07 

 
 
 
 
 

mailto:giro@b3takarek.hu


Bankkártya 
A 2019. 01.31 napján 19:00 órától a 2019. 02.04 napján 8:00 óráig terjedő időszakban bankkártyával 
történő vásárlásra és készpénzfelvételre maximum a 2019. 01.31. napján  19:00 órakor 
rendelkezésre álló számlafedezet terhére van lehetőség. 
 
 
Netbank/Homebank 
 
A 2019. 01.31 napján 14:30 órától a 2019. 02.04. napján 8:00 óráig terjedő időszakban netbank 
szolgáltatás szünetel. 
 
A bankszünnapokat követő első banküzemi munkanap 2019. február 04. napja. 
 
Köszönjük az Önök türelmét és megértését! 
 
Tisztelettel 
 
 
 

Kinizsi Bank Zrt. 


