
 

 

TÁJÉKOZTATÁS A MAGYAR POSTA ZRT. HÁLÓZATÁBAN ÉRTÉKESÍTETT FHB LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSI 
TERMÉKEKHEZ ÉS BANKSZÁMLÁKHOZ VALAMINT SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖKHÖZ 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, 2016. december hónapokban az alábbiak 
szerint alakul. 
 

 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Magyar Posta Zrt. (mint az FHB Bank Zrt. többes kiemelt közvetítője) hálózatában értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi 
Kölcsön Hitelkiváltásra termékek esetén a 2016. december 26. napján esedékes hiteltörlesztések teljesítésének határideje az alábbiak szerint módosul:  

 

Törlesztés esedékességi napja Hiteltörlesztés teljesítésének napja Posta Személyi Kölcsönök esetén* 

2016. december 26. 2016. december 27. 

 
*A Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Hitelkiváltásra termékek esetén a Posta Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételeinek megfelelően a 
munkaszüneti napokon esedékes törlesztőrészletek beszedését a munkaszüneti napot követő első banki munkanapon hajtja végre a Bank. 

 
Kérjük, a törlesztőrészletek fedezetét ennek megfelelően biztosítsa a törlesztő számláján!  
 
Az Magyar Posta Zrt. egyes postahelyeinek nyitva tartásáról a www.posta.hu honlapon tájékozódhat, vagy a Magyarországról helyi tarifával hívható 06 1 3600 366 
telefonszámon elérhető, Magyar Posta Ügyfélszolgálat vonalán érdeklődhet.   
 
 
Közzététel: 2016. december 23. 
           
 
 
                  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, NetB@nk és TeleBank NetB@nk és TeleBank 

2016.12.26. 

(hétfő) 
 

Nincs 

Megbízások megadására a Postahely kivételével, FHB NetB@nk 
és FHB TeleBank szolgáltatáson keresztül van mód, azonban a 
megbízások befogadása  a következő banki munkanap, 2016. 

december 27. napja. 
A bankszámlára érkező jóváírásokat a Bank a következő banki 

munkanapon, 2016. december 27. napján teljesíti. 

Megbízások megadására a Postahely kivételével FHB NetB@nk és 
FHB TeleBank szolgáltatáson keresztül van mód, a megbízások 
befogadása  a következő banki munkanap, 2016. december 27. 

napja.  
A bankszámlára érkező jóváírásokat a Bank a következő banki 

munkanapon, 2016. december 27. napján teljesíti. 

http://www.posta.hu/

