Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy a hitelintézeti migrációs tevékenységek miatt a B3
TAKARÉK Szövetkezet 2017.04.03-án és 2017.04.04-én bankszünnapot tart. A migrációs
tevékenység internetbankos funkcióváltással is jár. Ez idő alatt az adatbázis szerverek és a
service-ek leállítása miatt a rendszerek csak csökkentett funkcionalitással vagy nem lesznek
elérhetőek.
2017. március hónapban az átutalási megbízások tárgynapi teljesítési rendje az alábbiak
szerint alakul:
Forint elszámolás forgalom
Elektronikus átutalási megbízás befogadása tárgynapi teljesítésre: 2017. március 31. 1500
óra.
Tájékoztatjuk, hogy az ezt követően benyújtott átutalási megbízások 2017. április
05. napján benyújtott megbízásoknak minősülnek, és ettől az időponttól kezdődően
kerülnek teljesítésre.
Mivel Takarékszövetkezetünk 2017.04.03-án és 2017.04.04-én is bankszünnapot tart,
így ezen napokra esedékes utalásait is legkésőbb 2017.03.31. 1500 óráig küldje be elektronikus
úton Takarékszövetkezetünkhöz.
Felhívjuk figyelmét, hogy azon megbízásokat, melyeket 2017. március 31-én 1500-ig
nem küld be a bank rendszerébe – csak rögzíti a tételeket az Electra Internet bank felületen -,
nem kerülnek feldolgozásra! Kérjük, hogy a megbízásokat 2017. március 31-én 1500-ig küldje
el, mert ha ez nem történik meg, akkor az el nem küldött tételeket újra rögzítenie kell!
Deviza elszámolás forgalom
Deviza alapú átutalási megbízás befogadása márciusi teljesítésre: 2017. március 28. napja
normál teljesítési rend szerint.

Tájékoztatjuk, hogy az ezt követően benyújtott deviza alapú átutalási megbízások 2017.
április 05. napján benyújtott megbízásoknak minősülnek, és ettől az időponttól kezdődően
kerülnek teljesítésre.
Mivel Takarékszövetkezetünk 2017.04.03-án és 2017.04.04-én is bankszünnapot tart, így
ezen napokra esedékes deviza utalásait legkésőbb 2017.03.28. 1230-ig küldje be elektronikus
úton Takarékszövetkezetünkhöz.
Felhívjuk figyelmét, hogy azon megbízásokat, melyeket 2017. március 28-án 1230-ig nem
küld be a bank rendszerébe – csak rögzíti a tételeket az Electra Internet bank felületen -, nem
kerülnek feldolgozásra! Kérjük, hogy a megbízásokat 2017. március 28-án 1230-ig küldje el,
mert ha ez nem történik meg, akkor az el nem küldött tételeket újra rögzítenie kell!
A jelenleg is használatos internetbankos felület 2017.03.31-ig lesz csak elérhető.
Ezt követően a mostani rendszer archív rendszerként lesz csak használható, mely csak a
korábbi forgalmak hozzáférését, lekérdezését teszi lehetővé. Megbízásokat kizárólag az új
Electra internetbankban lehetséges beküldeni.
Az archív rendszerben a 2017. március 31-i állapot található, melyből lekérdezésre
van csak lehetőség, utalásokat ebben a rendszerben nem lehetséges beküldeni. Az archív
rendszer 2017. szeptember 30-ig lesz elérhető, utána nem lesz mód 2017.04.01 előtti adatok
elérésére. Kérjük Tisztelt ügyfeleinket, hogy ezen időpontig gondoskodjanak a szükséges
adatok lekérdezéséről.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Archív rendszerbe történő első bejelentkezéskor a 2017.
március 31-én érvényes jelszavát kell megadnia, az új Electra rendszerben történt
jelszóváltoztatás nem érvényesül az archív Internetbankban.

