Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Mohácsi Takarék Bank Zrt. fiókjai

•
•

•

2018. december 14-én (pénteken) hétfői, december 15-én (szombaton) pénteki
munkarendnek megfelelően tartanak nyitva.
A pénztári szolgáltatás december 14-én hétfői, december 15-én az érintett fiók
péntekre meghirdetett pénztári óráinak megfelelően vehető igénybe.
Kivéve az alábbi városi fiókokat, ahol december 14-én (pénteken) 16 óráig, december 15én (szombaton) 15 óráig fogadjuk az ügyfeleket:
o Mohács Lakossági Centrum (7700 Mohács, Dózsa Gy, u. 31.),
o
Mohács Belvárosi Fiók (7700 Mohács, Vörösmarty u. 4.)
o Pécsi Fiók (7621 Pécs, Citrom u. 5.)
2018. december 24-én (hétfőn), december 25-én (kedden), december 26-án
(szerdán), december 31-én (hétfőn) és 2019. január 1-jén (kedden) Bankunk
nem tart nyitva. Ezért ezeken a napokon a pénzforgalmi és a befektetési szolgáltatási
tevékenységgel kapcsolatos megbízások megadására kizárólag az Electra és Electra
Internet Banking rendszereken keresztül lesz mód.

Pénzforgalmi megbízások teljesítése december 15-én:
Forint megbízások:

A papír alapon – postai úton, vagy közvetlenül – benyújtott és 11 óráig befogadott forint
fizetési megbízásokat (forintban kezdeményezett átutalási megbízást, beszedési megbízás
kezdeményezést) december 15-én, míg a 11 óra után befogadott megbízásokat a
következő munkanapon, december 17-én teljesítjük.

Az elektronikus úton (Electra, Netbank) benyújtott egyszerű és csoportos (forint) átutalási
megbízásokat, továbbá az egyéb bankon kívüli megbízásokat 11 óra 30 percig fogadjuk
tárgynapi teljesítésre.

Valós idejű bruttó elszámolási rendszeren (VIBER) keresztül továbbítandó megbízást
december 15-én 12 óra 30 percig fogadunk.
Deviza (SEPA) átutalások teljesítése szempontjából a szombati nap nem tekinthető
munkanapnak, mert a devizapiacok, illetve a külföldi partnerbankok szempontjából december 1.
munkaszüneti nap, ezen a napon árfolyam sem áll rendelkezésre. December 15-én szombaton
Bankunk deviza (és SEPA) átutalási megbízásokat nem dolgoz fel és nem továbbít.
A befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó megbízások teljesítési rendje
2018. december 15-én (a Bank kizárólag az alábbi megbízásokat fogadja be a következő
befogadási idő szerint):
Értékpapír ügylet típusa
Befektetési jegyek forgalmazásával összefüggő
megbízások
Tőzsdén kívüli értékpapír ügylet – forintban
denominált állampapír tranzakciók
Számlavezetéssel kapcsolatos megbízások
(számlanyitás, számlazárás)
Számlaműveletekre vonatkozó rendelkezések pl.
befizetés ügyfélszámlára, értékpapír transzfer, stb.,
KIVÉVE: Deviza ügyletek
Számlaműveletekre vonatkozó rendelkezések
átutalás ügyfélszámláról

Megbízás leadásának időpontja
forgalmazási és elszámolási szünnap
9:00-12:00

9:00-12:00

9:00-12:00

Tisztelettel:
Mohácsi Takarék Bank Zrt.

