
 

 

TÁJÉKOZTATÁS A MAGYAR POSTA ZRT. HÁLÓZATÁBAN ÉRTÉKESÍTETT FHB LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSI TERMÉKEKHEZ ÉS BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ 
ÜGYINTÉZÉSRE VONATKOZÓ NYITVATARTÁSI RENDRŐL 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Tájékoztatjuk, hogy a munkaszüneti napok miatt bekövetkező munkarend változása okán, a Magyar Posta Zrt. (mint az FHB Bank Zrt. többes kiemelt közvetítője) hálózatában értékesített 
FHB Bank Zrt. lakossági megtakarítási termékekhez és bankszámlákhoz kapcsolódó ügyintézés rendje, 2014. december 12., 13., 24., 25., 26., 27., 31., és 2015. január 01., 02., 09., 10. 
napjain az alábbiak szerint alakul. 

Az Magyar Posta Zrt. egyes postahelyeinek nyitva tartásáról a www.posta.hu honlapon tájékozódhat, vagy a Magyarországról helyi tarifával hívható 06 40 46 46 46 telefonszámon 
elérhető, Magyar Posta Ügyfélszolgálat vonalán érdeklődhet.   
 
Közzététel: 2014. december 05. 

FHB Bank Zrt. 

A lakossági megtakarítási termékekhez 
és bankszámlákhoz kapcsolódó 

ügyintézési idő 

Belföldi forint átutalások és saját számlák közötti konverzió 
nélküli átvezetések, illetve jóváírások 

Deviza átutalás belföldre vagy külföldre, saját számlák közötti 
konverzió, VIBER átutalás, illetve jóváírások 

Értékesítésre kijelölt postahely, NetBank és TeleBank Értékesítésre kijelölt postahely, NetBank és TeleBank 

2014.12.12. 
(péntek) 

 8:00-18:00 
A vonatkozó Hirdetményben foglaltak alapján, szerdai munkarend 

szerint. 
A vonatkozó Hirdetményben foglaltak alapján, szerdai munkarend szerint. 

2014.12.13. 
(szombat) 

 8:00-15:00 

A vonatkozó Hirdetményben foglaltak alapján, pénteki munkarend 
szerint. 

IG1/IG2-n keresztül leadott megbízások befogadása a Lakossági 
Bankszámla Hirdetmény 6.4. pontja alapján, szombati munkanap 

szerint. 

Megbízások megadására van mód, a megbízások befogadása  a 
következő banki munkanap, 2014. december 15. napja.  

A 2014. december 13. napi feldolgozási napra megadott megbízások 
teljesítési napja, 2014. december 15. napja. VIBER átutalás: a befogadási 

határidő 13:00. 
 

2014.12.24. 
(szerda), 

2014.12.25. 
(csütörtök), 
2014.12.26. 

(péntek) 
és 

2014.12.27. 
(szombat) 

Nincs 

Megbízások megadására NetBank és TeleBank szolgáltatáson 
keresztül van mód, azonban a megbízások befogadása  a 
következő banki munkanap, 2014. december 29. napja. 

A bankszámlára érkező jóváírásokat a Bank a következő banki 
munkanapon, 2014. december 29. napján teljesíti. 

Megbízások megadására NetBank és TeleBank szolgáltatások keresztül 
van mód, a megbízások befogadása  a következő banki munkanap, 2014. 

december 29. napja. A 2014. december 24., 25., 26. és 27. napi 
feldolgozási napra megadott megbízások teljesítési napja, 2014. 

december 29. napja. 
A bankszámlára érkező jóváírásokat a Bank a következő banki 

munkanapon, 2014. december 29. napján teljesíti. 

2014.12.31. 
(szerda) 

 8:00-12:00 

Megbízások megadására van mód, azonban a megbízásokat a 
postahelyeken 12:00-ig, TeleBank és  NetBank szolgáltatáson 

keresztül 14:00-ig fogadja be. Ezen időpontot követően megadott 
megbízások esetében a befogadás  a következő banki 

munkanap: 2015. január 05. napja 

Megbízások megadására van mód, azonban a megbízásokat a 
postahelyeken 12:00-ig, TeleBank és  NetBank szolgáltatáson keresztül 

14:00-ig fogadja be. Ezen időpontot követően megadott megbízások 
esetében a befogadás  a következő banki munkanap: 2015. január 05. 

napja. 

2015.01.01. 
(csütörtök), 

és 
2015.01.02. 

(péntek) 

Nincs 

Megbízások megadására NetBank és TeleBank szolgáltatáson 
keresztül van mód, azonban a megbízások befogadása  a 

következő banki munkanap,  
2015. január 05. napja. 

A bankszámlára érkező jóváírásokat a Bank a következő banki 
munkanapon, 2015. január 05. napján teljesíti. 

Megbízások megadására NetBank és TeleBank szolgáltatások keresztül 
van mód, a megbízások befogadása  a következő banki munkanap, 2015. 

január 05. napja. A 2015. január 01 és 02. napi feldolgozási napra 
megadott megbízások teljesítési napja, 2015. január 05. napja. 
A bankszámlára érkező jóváírásokat a Bank a következő banki 

munkanapon, 2015. január 05. napján teljesíti. 

2015.01.10. 
(szombat) 

 8:00-15:00 

A vonatkozó Hirdetményben foglaltak alapján, pénteki munkarend 
szerint. 

IG1/IG2-n keresztül leadott megbízások befogadása a Lakossági 
Bankszámla Hirdetmény 6.4. pontja alapján, szombati munkanap 

szerint. 

Megbízások megadására van mód, a megbízások befogadása  a 
következő banki munkanap, 2015. január 12. napja.  

A 2015. január 10. napi feldolgozási napra megadott megbízások 
teljesítési napja, 2015. január 10. napja.VIBER átutalás: a befogadási 

határidő 13:00. 

http://www.posta.hu/

