Azonnali Fizetési Rendszer
Utaljon Ön is azonnali teljesüléssel a Takarékbanknál!
A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet alapján, 2020.
március 02. napjától a hét minden napján 0-24 órában bonyolíthatók az elektronikus
úton benyújtott azonnali átutalási megbízások, melyek legfeljebb 5 másodperc alatt
kerülnek továbbításra az átutalást fogadó Kedvezményezett bankjához, és azok haladéktalan
jóváírását követően bankszámláján azonnal felhasználhatók.
Az Azonnali átutalási megbízás feltételei:
azt az Átutaló fél forint bankszámlája terhére adja meg,
forintösszegre szóló átutalási megbízás,
összege legfeljebb 10 millió Ft utalásonként,
terhelési napot nem tartalmaz,
nem adható meg állandó átutalási megbízásként
kizárólag elektronikus banki csatorna szolgáltatáson keresztül, vagyis a Takarék
Netbankon, a Takarék E-bankon és a Takarék Mobilappon keresztül
kezdeményezhető,
g) benyújtása nem kötegenként történik.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

A fogyasztónak1 minősülő Fizető fél által kötegenként benyújtott, a fenti feltételeknek
megfelelő egyedi átutalási megbízás Azonnali átutalási megbízásnak minősül.
Azonnali átutalási megbízás kezdeményezhető:





bankon belül és bankon kívül vezetett bankszámlákra, illetve saját számlára
is, amennyiben a megbízása a fenti feltételeknek megfelel.
lakossági és vállalati forint bankbankszámlákról, illetve a megtakarítási
jellegű számlákról, kivéve a tartós befektetési betétszámláról, a Számlatulajdonos
szabad rendelkezése alól kivont pénzeszközök elhelyezésére szolgáló
bankszámlákról2 és a Bank által biztosított technikai számlákról, illetve forinttól
eltérő devizanemű bankszámlákról.
a Kedvezményezett számlaszáma vagy másodlagos azonosítója
megadásával.

Mi az a másodlagos azonosító?
A másodlagos azonosító a Számlatulajdonos bankszámlájának azonosítását szolgálja,
melynek rögzítése a Banknál, kizárólag a bankfiókokban kezdeményezhető, azok
nyitvatartási idejében.

1 A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Azon bankszámlák, melyek bármely célból elkülönítettek, az ügyfél szabad rendelkezése alól kikerült pénzösszeg
kezelésére szolgáló számlák. Például: óvadéki, letéti, Bank által biztosított technikai számlák.
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Másodlagos azonosítók az alábbiak lehetnek:





e-mail cím,
mobiltelefonszám (EGT-államra, mint földrajzi területre utaló országkódot tartalmazó
mobiltelefonszám),
adószám (nem természetes személyek esetén, az állami adó- és vámhatóság által
megállapított),
adóazonosító (az állami adó- és vámhatóság által megállapított).

Amennyiben Ön másodlagos azonosítót ad meg bankszámlájához, a későbbiekben ezt is
megadhatja bankszámlaszáma helyett az utalásokat indító fél részére, hogy utalásait
fogadhassa.
Kérjük, legyen körültekintő, hogy milyen másodlagos azonosítót ad meg a bankszámlájához
kapcsolódóan és annak változása esetén (kifejezetten mobiltelefonszám és e-mailcím
tekintetében) kérjük, haladéktalanul fáradjon be bankfiókjába, hogy ezt módosítani tudja.
Egy másodlagos azonosítót kizárólag egy bankszámlához adhat meg, azaz amennyiben Ön
több bankszámlával rendelkezik, és mindegyik bankszámlájához szeretne másodlagos
azonosítót rendelni, ebben az esetben több másodlagos azonosítót szükséges megadnia.
Másodlagos azonosító minden lakossági és vállalati fizetési / pénzforgalmi bankszámlához,
megtakarítási jellegű számlához és a tartós befektetési betétszámlához rögzíthető, kivéve a
Számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kivont pénzeszközök elhelyezésére szolgáló
bankszámlákat, valamint a technikai számlákat.

A fentiekkel kapcsolatos részletes szabályokat / feltételeket a fizetési számlákról és az
elektronikus szolgáltatásokról szóló általános szerződési feltételek tartalmazzák.
Kapcsolódó dokumentumok:




Takarékbank Alaphirdetmény fizetési számlákra és betétkezelésre vonatkozóan
Takarékbank TÁJÉKOZTATÓ a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének
rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről (Teljesítési rend)
A Takarékbank Zrt. és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hivatalos
tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó
szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési
rendjéről

