Raiffeisen Electra – Bankon belüli online forint átutalások
2019. november 18-tól a Raiffeisen Bankban a bankon belüli online forint átutalások és saját számlák
közötti átvezetések a nap 24 órájában az év minden napján (továbbiakban: 7/24) azonnal – 5
másodpercen belül – teljesítésre kerülnek.
A Raiffeisen Bank az országosan 2020. március 2-án induló Azonnali Fizetés Rendszer működési feltételei szerint
kezdi el teljesíteni a bankon belüli online forint átutalásokat és online kezdeményezett saját forint számlák közötti
átvezetéseket. Bank az Ügyfelek számára kedvezően, forint számlák között utalási összeglimit
korlátozása nélkül nyújtja ezt a szolgáltatását.

Azonnali bankon belüli online forint átutalásnak számít egy tranzakció, amennyiben
•
•
•
•
•
•
•
•

elektronikus csatornán lett benyújtva (online)
HUF számláról indították
devizaneme HUF
kedvezményezett számlája a Raiffeisen Banknál vezetett EGT deviza nemben
értéknapja aznapi (vagy nincs megadva)
benyújtása nem kötegelten történik (azaz egy csomagban egy tétel szerepel)
összeglimit korlátozása nélkül, ha kedvezményezett számla devizaneme HUF
összege legfeljebb 10 millió forint, ha kedvezményezett számla devizaneme EGT deviza (de nem HUF)

Ezen tranzakciók 5 másodpercen belül elérhetőek a kedvezményezett bankszámláján a hét minden napján
a munkaszüneti napokat is beleértve.
A fizető fél az online felületen azonnali értesítést kap a tranzakció sikerességéről vagy a befogadás
visszautasításáról (például azért, mert nem létezik a kedvezményezett számlaszáma).
Fedezetlenség esetén nem kerülnek sorba állításra ezek a tételek, vagyis a későbbiekben akkor sem teljesülnek,
ha utólag az ügyfél fedezetet biztosít az utalásra.
A nem EGT tagdevizában vezetett számlára érkező tételek teljesítése nem változik
10 millió Ft feletti tranzakciós összeg esetén EGT tagdevizában vezetett (de nem HUF) számlára érkező tételek
teljesítése nem változik

Forint számláról indított forint átutalás, bankon belül
(saját számlára vagy más Bankon belüli számlára)
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Hogyan vehető igénybe a szolgáltatást Electra rendszerből?
Lehetőség van mind manuálisan, mind importból indítani ilyen tranzakciókat.

Manuális bevitel esetén
Az eddig megszokott módon kell eljárni. Válassza a „Forint átutalást” vagy „Forint átvezetés” opciót az Electra
menüből.

Az terhelés értéknapjának kiválasztásakor hagyja üresen ezt a mezőt

Mentse el a tranzakciót egy új csomagba. Ebbe a csomagba több tranzakciót ne tegyen. Aláírás és beküldés után,
amennyiben összegre és kedvezményezett számlaszámra vonatkozó feltételeknek is megfelel a tranzakció,
úgy Azonnali bankon belüli online tranzakcióként dolgozza fel a bank.

Import bevitel esetén
Amennyiben HUF átutalásokhoz HTC vagy XML import formátumot alkalmaz, úgy hagyja üresen az értéknap mezőt
és csak egy tételt tegyen egy file-ba. A keletkezett file-t a szokásos módon importálja be Electrába. Aláírás és
beküldés után, amennyiben összegre és kedvezményezett számlaszámra vonatkozó feltételeknek is megfelel
a tranzakció, úgy Azonnali bankon belüli online tranzakcióként dolgozza fel a bank.

Fontos tudnivaló
Mind a manuális, mind az import esetén megadhatja értéknapnak az aktuális nap dátumát is, azonban
az Electra figyeli, hogy a megadott dátum banki napra esik-e vagy sem. Amennyiben nem banki napot adtunk meg,
az Electra jelzi, hogy változtassuk azt meg. Vagyis ilyen módon csak banki napokon tud kezdeményezni
Azonnali Bankon belüli online forint átutalást vagy átvezetést.
Amennyiben egy csomagban több megbízás szerepel, úgy a csomag a jelenlegi feldolgozási rend szerint, szintén a
következő banki napon kerül elszámolásra.

Mi változik a banki számlakivonatokban?
•
•
•

•

•
•

Továbbra is csak banki napon készül számlakivonat annak ellenére, hogy könyvelések banki
szünnapon is történhetnek.
A banki napzárás után és a nap vége előtt (24:00 óra) történhet könyvelés.
Az ilyen könyvelések a következő banki napra készített kivonaton szerepelnek. Vagyis a
kivonatok feldolgozásánál ügyelni kell, hogy a tételek a tranzakciókhoz tartózó értéknap szerint kerüljenek
feldolgozásra és ne kivonat dátuma szerint.
Csoportos számlavezetés (Cash Pooling) esetében a banki napzárás után és a nap vége előtt (24:00 óra)
történt könyvelések egyenlegrendezése a következő munkanap banki nap nyitásakor kerülnek könyvelésre,
a tranzakció megtörténtének napjával megegyező értéknappal. Ezen tranzakciókat tartalmazó
számlakivonat a rákövetkező munkanapon válik elérhetővé.
A nyomtatott és elektronikus banki kivonatok formátumai nem változnak.
A számlatörténetben a partner IBAN számlaszámát mutatja AFR tételek esetén.

