Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk; hogy a Mohácsi Takarék Bank zrt. 2017. december 29-én, az utolsó és
2018. január 2-án, az év első munkanapján nem tart bankszünnapot!
A Mohácsi Takarék Bank Zrt. fiókjai
•
2017. december 22-én, illetve december 29-én pénteki munkarendnek
megfelelően tartanak nyitva.
•
A pénztári szolgáltatás december 22-én és 29-én az érintett fiók péntekre
meghirdetett pénztári óráinak megfelelően vehető igénybe.
•
A 2017. december 23-26. illetve a 2018. január 1. időszakban (ünnep-, és pihenő napokon)
Bankunk nem tart nyitva.

Forint átutalások teljesítése:
2017. december 22-én, illetve december 29-én:

A papír alapon – postai úton, vagy közvetlenül – benyújtott és 12 óráig befogadott forint
fizetési megbízásokat (forintban kezdeményezett átutalási megbízást, beszedési megbízás
kezdeményezést) december 22-én illetve december 29-én, míg a 12 óra után befogadott
megbízásokat a következő munkanapon (december 27-én, illetve 2018. január 2-án)
teljesítjük.

Az elektronikus úton (Electra, Netbank) benyújtott egyszerű és csoportos (forint) átutalási
megbízásokat, továbbá az egyéb bankon kívüli megbízásokat 15 óráig fogadjuk
tárgynapi/tárgyévi teljesítésre.

Valós idejű bruttó elszámolási rendszeren (VIBER) keresztül továbbítandó megbízást
december 22-én 15 óráig, december 29-én 11 óra 30 percig fogadunk.

Postai kifizetési utalványok:
A Magyar Posta 2018. január 1-től megváltoztatja a díjszabásait, ezért a december 22-ig papír
alapon, illetve a december 29-én 11 óra 30 percig elektronikus úton (Electra rendszeren keresztül)
benyújtott postai kifizetési utalványokat tudjuk elfogadni a 2017-es díjtáblázat szerint. Az ezt
követően befogadott megbízásokra a 2018-as postai díjtételeket kell felszámítanunk.

Deviza átutalások teljesítése:
•
A hagyományos papír alapú megbízások benyújtásának határideje 12 óra.
•
Az elektronikus csatornákon (Electra, Netbank) benyújtott SEPA (SEPA országok felé
irányuló euro) átutalási megbízások benyújtásának határideje 12 óra 30 perc,
•
Az elektronikus csatornákon benyújtott egyéb (nem SEPA) deviza átutalások benyújtásának
határideje 14 óra 30 perc

Az üzemidőnek megfelelően benyújtott deviza átutalások teljesítésének rendje az ünnepek alatt az
alábbiak szerint alakul:
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További devizaszünnapok:
 2017.12.23. JPY devizanemben,
 2017.12.27. CAD és GBP devizanemekben,
így ezen devizanemben az érintett, fenti táblázatban szereplő teljesítési valutanapok egy
vagy két nappal meghosszabbodnak.

Békés, Boldog Karácsonyt és Eredményes Új Esztendőt kívánunk!

Tisztelettel:
Mohácsi Takarék Bank Zrt.

