HIRDETMÉNY
a bankjegyek és érmék elfogadásának és címletváltásának feltételeiről
Forgalomba újra nem hozható forint bankjegyek és érmék elfogadása
A Bank a sérült, hiányos vagy nehezen felismerhető forint bankjegyeket és érméket – amennyiben azok
valódisága és névértéke nem kétséges – befizetésként és címletváltásra névértéken, külön díj felszámítása
nélkül elfogadja. A Bank a hiányos forint bankjegyeket abban az esetben fogadja el befizetésként, vagy
címletváltásra, amennyiben az Ügyfél a bankjegy felénél nagyobb részét benyújtja. Amennyiben a
benyújtott bankjegy mérete nem haladja meg az eredeti bankjegy felét, a Bank a bankjegyet átveszi és
továbbítja az MNB felé ellentételezés nélkül. A Bank a forgalomból az MNB által bevont, törvényes
fizetőeszköznek már nem minősülő forint bankjegyeket és érméket a vonatkozó MNB hirdetményben, illetve
rendeletben meghatározott átváltási határnapot - ameddig a forgalomból bevont bankjegy és érme
törvényes fizetőeszközre átváltható - megelőző 30. napig fogadja el befizetésként vagy címletváltásra. A
Bank a forgalomból az MNB által bevont, törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő bankjegyeket a
bevonás határnapjától számított 3 évig, az érméket a bevonás határnapjától számított 1 évig azonos címletű
magyar törvényes fizetőeszközre díjmentesen átváltja. A Bank a nagy összegű készpénzfelvételek előzetes
bejelentésére vonatkozó előírásait az átváltásra is alkalmazza.

Forgalomba újra nem hozható külföldi
bankjegyek elfogadása
Sérült, hiányos, szennyezett külföldi bankjegy
esetén, amennyiben a benyújtott bankjegy mérete
nagyobb, mint az eredeti 80%-a
Sérült, hiányos, szennyezett külföldi bankjegy
esetén, amennyiben a benyújtott bankjegy mérete
nagyobb, mint az eredeti méret 51%-a, de nem
haladja meg a 80%-át
Forgalomból bevont külföldi bankjegy esetén, a
bevonás határnapját követő 30. napig, amennyiben
az átváltási határnapig még legalább 90 nap hátra
van

Díj
a névérték 15,00%-a

sikeres beszedés esetén a megállapított érték
15%-a

a névérték 15 %-a

Címletváltás (forint)
50 db-ot meg nem haladó váltásra átvett, illetve
kiadott bankjegy és érmemennyiség esetén
50 db-ot meghaladó váltásra átvett, illetve kiadott
bankjegy és érmemennyiség esetén

Díj
díjmentes
váltásra átvett bankjegyek esetén az Ügyfélnek
kifizetett bankjegyek névértékének 2%-a és a
kifizetett érmék névértékének 5%-a a teljes kifizetett
összegre vonatkozóan
váltásra átvett érmék esetén befizetett érmék
névértékének 5%-a a teljes befizetett összegre
vonatkozóan
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