
Miért érdemes megfontolni az AKCENTA CZ igénybevételét a fizetéseknél? 

AZ AKCENTA CZ ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐNYÖK: 

  Ingyenes beérkező kifizetések az AKCENTA CZ főbb pénznemeiben (CZK, EUR, PLN) a fizetési utasítások betartása esetén. 
 Ingyenes CZK, EUR, USD átutalások az AKCENTA CZ által igénybe vett bankok* körében 
 Ingyenes kimenő kifizetések Szlovákiában euróban, Lengyelországban lengyel zlotyban és a Cseh Köztársaságban cseh koronában 
 Az egyéb bejövő és kimenő fizetések esetében alacsony vagy nulla százalékos árak (a díjszabás itt érhető el)
 A Csehország, Lengyelországba és Szlovákiába* történő kifizetések gyorsaságában nincs versenytársa.
 Nincsenek számlafenntartási költségek.

AZ AKCENTA CZ ÁLTAL KÍNÁLT FIZETÉSTÍPUSOK:

 külföldi utalás
 SEPA átutalások 

 belföldi utalás

AZ AKCENTA CZ IGÉNYBEVÉTELÉVEL AZ ALÁBBI PÉNZNEMEKBEN FIZETHET, VAGY FOGADHAT KIFIZETÉSEKET:

A magyar forint (HUF) mellett további 15 leggyakrabban használt pénznemben (EUR, USD, CZK, PLN, RON, GBP, CHF, JPY, AUD, 
CAD, DKK, SEK, NOK, TRY, BGN) és valamint kínai jüanban (CNY).

A NEMZETKÖZI KIFIZETÉSEKET AZ AKCENTA CZ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL KÉTFÉLE MÓDON VALÓSÍTHATJA MEG:

 A pénznem átváltásával összekötött utasítással 
 Utasítással a belső fizetési számláról 

A PÉNZNEM ÁTVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEKÖTÖTT UTASÍTÁS 

Egy utasítással elvégzi a pénzváltást, és egyúttal a külföldre történő kifizetést, vagy a pénz átutalását saját bankszámlájára. 
Az utasítást megadhatja telefonon vagy elektronikus úton, OLB alkalmazással.
Ha telefonon rendeli meg az ügyletet, a kereskedővel megállapodik az igényelt két pénznem árfolyamában.

Megadja továbbá az ügylet paramétereit:

 milyen bankból küldi a pénzeszközöket 
 hová (mely számlára) kívánja elküldeni a vásárolt devizát 
 mi a változó szimbólum és a kifizetés jogcíme (pl. áruért, vagy szolgáltatásért járó kifizetésről van szó, stb.) 
 milyen kiegyenlítési értéknappal, azaz milyen gyorsan történjen meg a tranzakció (pl. a következő napon, ugyanazon a napon) 
 Költségviselés típusa (SHA, OUR, BEN), amellyel az utalást végre kell hajtani

Ha az üzletet OLB igénybevételével köti meg, a tranzakció valamennyi paraméterét önmaga választja ki. 

Az AKCENTA CZ hazai és a külföldi fizetési szolgáltatásokat 
kínál ügyfeleinek. Ezek előnye elsősorban a megtakarítás, 
a gyorsaság és a megbízhatóság. Az AKCENTA CZ 
közreműködésével végrehajtott átutalás hatékony 
alternatívája a bankon keresztül történő kifizetésnek. 
20 éves tapasztalatával és több mint 51 000 ügyfelével 
az AKCENTA CZ a legnagyobb nem banki deviza 
kereskedelmi vállalat Közép-Európában.

AZ AKCENTA CZ FIZETÉSI 
SZOLGÁLTATÁSAI

Az AKCENTA CZ már 20 éve segít ügyfeleinek a külföldi utalások egyszerűsítésében.
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UTASÍTÁSSAL A BELSŐ FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL 

A Belső Fizetési Számla (BFSZ) hatékony eszköz a kimenő és bejövő nemzetközi kifizetések és a valutaátváltás végrehajtásához. 
Elsősorban azoknak az ügyfeleknek megfelelő, akik idegen pénznemben fogadják kifizetéseiket üzleti partnereiktõl, amit ezt követõen 
átválthatnak igényeik szerint nemzeti vagy egyéb pénznemre és a továbbiakban ezt megküldhetik saját vagy partnerük számlájára.

MIRE VALÓ A BFSZ:

 a kifizetések külföldre történő elküldésére 
 külföldi kifizetések fogadására 
 pénzváltásra 

A BFSZ HASZNÁLATÁNAK FŐBB ELŐNYEI:

 A BFSZ megnyitható akár a 15 leggyakoribb pénznemben is
 Ezeket teljesen INGYEN létrehozzuk és vezetjük Önnek 
  Egyszerűség és megbízhatóság - az átutalást fizetés valamennyi szabályát betartva hajtja végre, tehát ugyanúgy, mint a bankszámla 

használata során. Jelentős pénzügyi megtakarítás kétoldalú külföldi átutalásoknál – alacsony vagy nullás díj a kimenő és bejövő 
utalásokért.

  Gyorsaság – a fizetés akár percek alatt végrehajtható 
  A BFSZ On-line Broker (OLB) alkalmazással irányítható. Bárhonnan és könnyedén adhat fizetési megbízást az interneten keresztül, 

és egyúttal állandó áttekintést kap valamennyi tranzakciójáról és egyenlegéről. 
 Természetesen minden ügylete maximális mértékben biztonságos! 

HOGYAN HAJTHATÓK VÉGRE A KIFIZETÉSEK A BFSZ SEGÍTSÉGÉVEL:

  Egyszerűen megadja a fizetési megbízást, vagy telefonon, űrlap igénybevételével, vagy az OLB internetes felületén keresztül.
 Az átutalási megbízáshoz megadja a banki kapcsolat szabványos adatait.
 Üzleti partnerei banki adatait csupán egyszer adja meg, utána már csak kiválasztja a kifizetés kedvezményezettjét a listáról. 
  Miután megadta a fizetési megbízást, az Ön belső fizetési számlájáról (BFSZ) átkerülnek az eszközök az Ön bankszámlájára vagy 

a kedvezményezett számlájára. 
  A BFSZ-ról történő átutalás esetén a kedvezményezettnél az átutalás úgy jelenik meg, mint AKCENTA CZ-től beérkező összeg, 

de egyúttal tartalmazza az Ön teljes azonosítását, úgy, hogy pontosan azonosítható és hozzárendelhető legyen.

PÉLDA AZ ÖN PARTNERÉNEK SZÁMLÁJÁN ÁTVETT KIFIZETÉSRE (megjelenése az egyes bankoknál eltérő lehet)

07/11/2018 RED1211071-PAYMENT 10.00 CR
07/11/2018 919 AMT RCD EUR 10,00
 NONREF DETAILS 6799JAN NOVAK
  ORDERING:
  AKCENTA CZ, A.S.
  GOCAROVA 312
  500 02 HR CZECH REPUBLIC

Kivonat vége 
 

HOGYAN FOGADHATÓ A KIFIZETÉS A BFSZ SEGÍTSÉGÉVEL: 

Az Ön számára beérkező utalást olyan útvonalra irányítjuk, hogy partnere számára a lehető legolcsóbb, az Ön számára a lehető 
leggyorsabb legyen. Ezért elengedhetetlen a következőképpen eljárni:

  Először ki kell tölteni egy egyszerű űrlapot a banki kapcsolat megnyitásához, amely megtalálható az AKCENTA CZ honlapján. 
A kitöltött kérdőívet küldje el nekünk e-mailben.

  Az űrlapot minden egyes üzleti partner esetében csak egyszer tölti ki, a következő bejövő fizetésnél a kifizetés jóváírása már 
automatikusan történik.

 Az Ön üzleti partnere a kifizetést az AKCENTA CZ számlájára küldi. 
  Az AKCENTA CZ a megérkezett átutalását jóváírja az Ön BFSZ számláján, Ön ezt követően egy értesítést kap SMS-ben és avizót 

e-mailben teljes körû tájékoztatással az Ön BFSZ számlájára beékezett utalásról.
 A BFSZ-n közvetlenül láthatja, ki volt a kifizetés feladója. A jóváírt eszközökkel azonnal teljes mértékben rendelkezhet. 
  Az egyenlegek állapota folyamatosan nyomon követhető az OLB internetes alkalmazásán keresztül, ahol egyszerre adhatja meg 

összes fizetési megbízását. 

* A jelenleg érvényes AKCENTA CZ bankszámlák teljes listája elérhető a https://www.akcentacz.hu/bankszamlak-az-ugyfeleknek.html oldalon.
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AKCENTA CZ a.s.
Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové, Cseh Köztársaság 
Infovonal: 0640 102 436, e-mail: info@akcenta.eu, www.akcentacz.hu


