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Tájékoztató az átutalásokról
Kimenő átutalások

Bankunk a deviza átutalásokat külföldi számlavezető bankjai (honlapunkon részletesen
megtalálhatók), valamint közvetlen levelezőbanki kapcsolatai útján teljesíti a S.W.I.F.T rendszeren
keresztül. Tagjai vagyunk a STEP2 pénzügyi rendszernek.
Bankunk az alábbi úton benyújtott átutalási megbízásokat fogadja el:
 Hagyományos módon papír alapon kitöltött átutalási megbízás bankfiókhoz benyújtva
 Hagyományos módon papír alapon kitöltött átutalási megbízás telefaxon továbbítva
 Netbankon kitöltött és továbbított átutalási megbízás
A megbízások átvételi és teljesítési rendjéről, valamint konverziós megbízásoknál az alkalmazott
árfolyamokról az ÁÜF 1. számú mellékletében olvasható részletesebb tájékoztatás.
Lehetőség van egyedi árfolyam igénylésére telefonon
Hétfőtől Csütörtökig 9:00-tól 16:30-ig,
Pénteken
9:00-tól 15:00-ig.
A Bank által a Netbank rendszeren keresztül visszaigazolt egyedi árfolyamos tranzakciók esetén, az
ügyfélnek lehetősége van deviza átutalási megbízást adni 14:00-ig.
Sürgősségi deviza átutalási megbízást a Kondíciós listában részletezett sürgősségi díj felszámításával
teljesítünk
Az Európai Gazdasági Térség államai között történő fizetéshez a kedvezményezett nemzetközi
bankszámlaszámát (IBAN) és a kedvezményezett bankjának BIC/SWIFT kódját mindenképpen
szükséges megadni a megbízáson.

Bejövő átutalások (jóváírás)
A Bank a saját számláján történt jóváírásról szóló értesítés beérkezését követőn a kedvezményezett
rendelkezésére bocsátja a beérkezett összeget a jóváírási megbízásban megadott bankszámlán.
A teljesítés rendjéről és konverzió esetén az árfolyamok alkalmazásáról az ÁÜF 1. számú
mellékletében olvasható részletesebb tájékoztatás.
Ha az EUR illetve EGT devizanemben beérkező, konverziót nem igénylő átutalás esetén a Bank a
fizetési művelet saját számláján történő jóváírásról szóló értesítést a teljesítési rendben megjelölt
határidő után kapja meg, a Bank a következő banki napon írja jóvá a fizetési művelet összegét az

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
H-1088 Budapest, Rákóczi út 1-3
www.nhbbank.hu

ügyfél számláján oly módon, hogy annak értéknapja megegyezzen a Bank számláján történt jóváírás
értéknapjával.
Bankunk által jegyzett EGT devizanemek:
HUF (magyar forint), EUR (euró), CHF (svájci frank), GBP (angol font).

Tanácsadás
Ügyfeleink részére szakembereink bármikor készséggel állnak rendelkezésre, hogy segítsék őket a
felmerülő kérdések megoldásában.
További információért kérjük, hogy hívja munkatársainkat:
Kutiné Rózsa Edit
Kovácsné Túri Éva

+36 (1) 429-94-23
+36 (1) 429-94-27

vagy bankunk központi telefonszámán +36 (1) 429-94-00 kérje a Nemzetközi Fizetések Osztályát.
A szolgáltatásunkhoz kapcsolódó díjakról és jutalékokról részletes lista található a Hirdetmények
menüpont alatt szereplő: Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjakról és
jutalékokról alatt Kondíciós listák alatt.

