
Hogyan jut el külföldre az utalás?

Az ügylet 
megkötése

Átutalási megbízás 
elindítása

Telefonon 
keresztül 

Internet 
bankingon 
keresztül 

Az új generációs Online Banking (OLB) 
a leggyorsabb kereskedési felület. 
További előnyeiről ITT olvashat.

Egyszerű módja az üzletkötésnek, ha 
telefonon keresztül végzi kereskedőink 
segítségével. A telefonos üzletkötés 8 
lépéséről ITT olvashat bővebben. 

Az AKCENTA CZ feldolgozza 
az ügyletet és megkezdi az 
átutalást

Az utalás összege 
megérkezik partne- 
rének bankszámlájára 

Amikor Ön és az 
AKCENTA CZ különböző 
bankoknál vezet számlát
Az átutalások időtartama megegye-
zik a bankokon keresztül történő 
utalásokéval, viszont kedvezőbb 
díjszabások mellett, melyeket ITT 
tekinthet meg. Szinte minden 
országba van lehetőség utalni, azok 
kivételével, amelyek az EU-n belül 
kockázatosnak minősítenek. Erről 
bővebben ITT olvashat. 

Amikor Ön és az 
AKCENTA CZ ugyanazon 
banknál vezet számlát 

Ebben az esetben az Ön által utalt 
összeg perceken belül átkerül az 
AKCENTA CZ számlájára, onnan 
pedig azonnal továbbítjuk partnere 
számlájára. 
Az átutalásokkal kapcsolatban ITT 
informálódhat, szolgáltatásaink 
árlistáját pedig ITT találja.  Azon 
bankok listáját, melyekben számlát 
vezet az AKCENTA CZ ITT 
tekintheti meg.

Közvetítő bank közreműködésével 
történő utalás 
Hagyományos utalások esetében, vagyis, amikor az Ön partne-
re olyan banknál vezet számlát, ahol az AKCENTA CZ nem 
rendelkezik számlával, akkor közvetítő bank közreműködésére 
van szükség. A közvetítő bank segítségével ér célba a fogadó 
fél bankszámlájára az utalás összege. Bankok egymás közötti 
utalási rendszere is hasonló elv szerint működik.   

AKCENTA CZ-től köz- 
vetlenül a partner bank- 
számlájára kerül a pénz
Amennyiben az Ön partnere ugyanannál a 
banknál vezet számlát, mint az AKCENTA CZ, 
közvetlenül üzleti partnerének számlájára, a 
választott pénznemben érkezik az utalt 
összeg. 

Hogyan tud ennyire gyors lenni az AKCENTA CZ?
Azon országok közötti gyors utalás, ahol az AKCENTA CZ szám- 
lát vezet úgy lehetséges, hogy úgynevezett nem effektív utalás tör- 
ténik. Az AKCENTA CZ hazai bankszámlájáról a beérkezett össze- 
get nem továbbutalja devizaként, hanem az adott célországban 
vezetett számlájáról emeli le és továbbítja az Ön partnerének.


