
 

 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni az Azonnali Fizetéssel kapcsolatban, 2020. szeptember 26-i 

hatállyal életbe lépő alábbi változásokról: 

- A fenti időpontot követően lehetőségük lesz Azonnali Fizetést indítani úgy, hogy a kedvezményezett 

számlaszámát a Magyarországon szokásos 2x8 vagy 3x8-as számlaszám formátumban, vagy az eddig 

is elérhető IBAN formátumban adják meg, 

- A fenti határidőt követően az Azonnali Fizetések jóváhagyása már nem csak egyenként, hanem más 

Azonnali Fizetésekkel, vagy egyéb más megbízásokkal közösen kötegelve is történhet. Az ilyen 

formában jóváhagyott Azonnali Fizetési megbízásokat a Bank - a jogszabályi előírások keretein belül 

és a banki rendszerek rendelkezésre állásától függően  - úgy továbbítja az Azonnali Fizetési megbízás 

elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszerbe, hogy a megbízás legfeljebb 4 órán belül 

teljesülhessen. A csoportos megbízások (más néven bérutalások) Azonnali Fizetési rendszerbe 

történő küldésére 2020. szeptember 26-át követően sem nyílik lehetőség az érvényben lévő 

jogszabályi keretek miatt, vagyis a csoportos utalások ezen időpontot követően is a napon belüli (IG2) 

elszámolási rendszerben kerülnek továbbításra. 

Ha bármilyen kérdésük merülne fel az Azonnali Fizetéssel kapcsolatban vagy további információra lenne 

szükségük, kérjük, hogy forduljanak kapcsolattartójukhoz. 

Budapest, 2020. szeptember 24. 

Üdvözlettel:  

Deutsche Bank AG 
 Magyarországi Fióktelepe 

_____________________________________________________________________________________ 

Dear Client, 

We would like to inform you about the following changes in the processing of Instant Payments (both 

effective September 26, 2020): 

- You will be able to submit Instant Payments by quoting the beneficiary’s account number in domestic 

account number format (2x8 or 3x8 characters) in addition to the IBAN format as well, 

- Following September 26, you will be able to submit Instant Payments not only as single items but as 

bundled transactions together with other Instant Payments or any other payment, too. In accordance 

with prevailing regulations and depending on the availability of the Bank’s systems, we will forward 

Instant Payments submitted in the form of bundled transactions via the Instant Payment clearing 

scheme in a way that the payment is executed within maximum 4 hours.” 

In case you have any questions or require additional information regarding Instant Payment, feel free to 

contact your relationship manager. 

Budapest, September 24, 2020  

      Yours sincerely,  

Deutsche Bank AG 
 Hungary Branch 


