Vážení klienti,
dovoľujeme si Vás informovať o termínoch zadávania a spracovania platieb prostredníctvom služby InBiz
resp. MultiCash a o realizovaní hotovostných operácií v závere roka 2019.

Informácie o spracovaní bezhotovostných platieb na konci roka 2019
SEPA-Europrevody do clearingu (SIPS, EBA STEPS2)


štandardné SEPA-Europrevody – v prípade, že platba (splatná 31.12.2019) má byť na účte
príjemcu v inej banke pripísaná ešte v roku 2019, je termín na jej zaslanie do banky najneskôr
31.12.2019 do 8:30 hod. (so splatnosťou 31.12.2019);



štandardné SEPA-Europrevody v rámci VÚB – je možné zasielať do banky do 31.12.2019 do 20:00
hod. (so zúčtovaním na účte klienta ešte v roku 2019);



nadlimitné platby v rámci účtov VÚB – (spracované vo VÚB s individuálnym kurzom medzi účtami
v rôznych menách) – zadané a odoslané do banky 31.12.2019 do 14:30 hod. budú spracované v
roku 2019;



trvalé príkazy/automatické prevody splatné 1.1.2020 budú vykonané podľa nastavenia parametra
„V prípade víkendu/sviatku vykonať platbu pred dňom splatnosti“. Ak tento parameter:



-

je označený - bude prevod vykonaný 31.12.2019;

-

nie je označený - bude vykonaný 2.1.2020;

SEPA inkasá v rámci VÚB zadané do 30.12.2019 do 11:00 hod., budú zúčtované na účte príjemcu
a platiteľa ešte v roku 2019;



SEPA inkasá do iných bánk so splatnosťou 31.12.2019 zadané do 27.12.2019 do 20:00 hod., budú
spracované vo VUB, v clearingu a v banke platiteľa ešte v roku 2019.

Cezhraničné prevody (NonSEPA)


platobné príkazy na

štandardné cezhraničné prevody v EUR a v cudzej mene – zaslané

27.12.2019 do 15:00 hod. budú spracované na banku príjemcu v roku 2019 a s valutou roka 2019.
Platobné príkazy na štandardné platby zadané po stanovenom čase budú spracované v roku 2019
ale s valutou roka 2020, s valutou roka 2019 len v rámci kapacitných možností banky
a disponibilných prostriedkoch na nostro účtoch;
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platobné príkazy na urgentné platby v EUR mimo TARGET2 a v cudzej mene do inej banky v SR
a vo svete - zaslané 31.12.2019 do 11:00 hod. budú spracované v roku 2019 a realizované na
banku príjemcu s valutou roka 2019;



platobné príkazy na urgentné platby v EUR prostredníctvom TARGET2 - zaslané 31.12.2019 do
15:00 hod. budú spracované v roku 2019 a realizované na banku príjemcu s valutou roka 2019;



posledný termín zúčtovania došlých platieb zo zahraničia v roku 2019 je 31.12.2019.

Informácie o realizovaní hotovostných operácií na konci roka 2019
Typ operácie:

Termín:

Posledné vklady hotovosti prostredníctvom nočného trezoru (NT) spracované

vhodené do NT do 7.00

a zaúčtované v roku 2019

hod. dňa 27.12.2019

Posledné vklady hotovosti v zaplombovaných obaloch a safebagoch (SB)
zúčtované v roku 2019
- v pobočke
- v spracovateľskom centre (zaplombované obaly)

prijaté dňa:

Posledný výdaj hotovosti v zaplombovaných obaloch (ZO) pre klientov

30.12.2019

27.12.2019 do 9.00 hod.
27.12.2019 do 13.00 hod.

Otváracie hodiny na pobočkách počas vianočných a novoročných
sviatkov:
24.12.2019

zatvorené

25.12.2019

zatvorené

26.12.2019

zatvorené

31.12.2019

otvorené do 12.00 hod.

01.01.2020

zatvorené

* V ostatných dňoch sú pobočky otvorené podľa štandardných otváracích hodín.

Ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2019
a v novom roku 2020 Vám želáme veľa úspechov.
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