HIRDETMÉNY
a Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
(Pénzforgalmi Üzletszabályzat) módosításáról
Hatályos: 2019. november 4-től
A Magyar Posta Pénzforgalmi Üzletszabályzatát 2019. november 4. hatályba lépéssel módosítja. A
Pénzforgalmi Üzletszabályzat „III. fejezet 3. Kifizetési utalvány szolgáltatás” 3.1.10. pontja helyébe az
alábbiak lépnek:
„3.1.10.

Fedezet biztosítása, eltérések rendezése

3.1.10.1.
Adatátviteli úton történő utalványfeladás esetén a pénzforgalmi szolgáltatónak a pénzügyi
fedezet összegét a Posta e célra kijelölt számlájára kell utalnia úgy, hogy annak jóváírása tárgynapon
legkésőbb 15.00 óráig megtörténjen.
Posta a fedezetbeutalásra kijelölt bankszámla változásáról közvetlenül, levélben értesíti az érintett
pénzforgalmi szolgáltatókat, a változás hatályba lépését 30 nappal megelőzően.
A fedezet összegének azonosnak kell lennie az adatállománnyal feladott összegek és a kifizetési
utalványok díja együttes összegével.
3.1.10.2.
A napi adatállomány feladásához fedezeti okirat nem kerül kiállításra, a feladással
kapcsolatos egyéb információk az utalás információk közlésére kijelölt mezőjében kerülnek feltüntetésre.
3.1.10.3.
Az utalás információk közlésére kijelölt mezőjében a pénzforgalmi szolgáltatónak a
„Kifizetési utalvány fedezet” szöveget kell feltüntetni.
3.1.10.4.
A pénzforgalmi szolgáltató az utalás indításáról előzetes elektronikus értesítést továbbít a
keszpenzgazdalkodas.pek@posta.hu címre. Az értesítő email-t abban az esetben is továbbítja, ha a
tárgynapon adatállomány átadására nem kerül sor.
3.1.10.5.
A Posta az adatállomány tartalmát az utalt összeg a Posta számláján történő megjelenése
után vizsgálja. Az adatállomány fejrekordjában lévő fedezet összege (feladás összege) és az utalt összeg
közötti eltérés esetén a Posta a kapcsolattartókon keresztül az eltérés eredetét egyezteti.
3.1.10.6.
Amennyiben a feladott összegek és az utalványdíjak együttes összege és az utalt összeg
között eltérés van az eltérés előjelétől függően a Felek a különbözetet a tárgynapon kötelesek rendezni.
Amennyiben a fedezet összege magasabb a különbözetet a Posta tárgynapon visszautalja. Amennyiben a
fedezet összege kisebb a feladott összegek és utalványdíjak együttes összegénél a kimutatott eltérést a
számlavezető pénzforgalmi szolgáltató tárgynapon 16.00 óráig rendezi. A Posta az eltérés rendezéséig a
kifizetési utalványok felvételét nem teljesíti. Az eltérés összegét a Posta a fedezetbeutalás fizetési
módjának megfelelő módon utalja vissza, amely után a Hirdetményben meghatározott díjat számítja fel.
3.1.10.7.
Amennyiben a feladás összege és a Posta kijelölt bankszámla számára utalt összeg
megegyezik a PEK az adatállomány feldolgozhatósági vizsgálatát követően a kifizetési utalványokat
felveszi és a felvételt a postai felvételi adatokkal kiegészített az adatállomány a pénzforgalmi szolgáltató
részére adatátviteli úton történő visszaadásával elismeri. A pénzforgalmi szolgáltató gondoskodik arról,
hogy a PEK által azonosító adatokkal kiegészített adatállományok az azokat összeállító
számlatulajdonosokhoz visszakerüljenek.”
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