
EURÓ MINDANNYIUNK 
SZÁMÁRA

A banki ügyfelek részére - jogi és magánszemélyeknek

EURÓ MINDANNYIUNK 
SZÁMÁRA

A banki ügyfelek részére - jogi és magánszemélyeknek

ovitek evro prihaja hun kor.indd   1 31.7.2006   19:47:49



1

EURÓ 
MINDANNYIUNK
SZÁMÁRA

A banki ügyfelek részére - jogi 
és magánszemélyeknek

Tájékoztatás az euró 2007.  január 1-i bevezetéséről 
Szlovéniában 

Bankok és takarékpénztárak, a Szlovén Bankszövetség tagjai
A kiadvány szlovén, olasz és magyar nyelven készült, 860.000 
összpéldányszámban

A Szlovén Bankszövetség részére Slavko Cimprič állította össze 
Kivitelezés: Inadvertising d.o.o.

Ljubljana, 2006. július

zgibanka evro hungary final.indd   1 1.8.2006   13:46:41



2

Általános információk magánszemélyek részére   4
 Kulcsfontosságú dátumok- események 4
 Fontos információk 5
   Bankok ügyfélfogadási ideje 5
   Fizetési forgalom az év végén 5
   A bankautomaták üzemelése 5
   Bankkártya ügyvitel – POS-terminálok 6
  Jogi keretek 6

   Kettős árjelölés (számlakivonatok) 6
   Készpénzfizetés a kettős pénzforgalom időszakában 6
   Kerekítésre vonatkozó előírások 7
   Érvényes szerződések hatálya 7

Az Euró-készpénz bevezetése magánszemélyek számára 8
   Határidő előtti euró-készpénz eladás természetes személyeknek 8 
   Euró-készpénz kifizetés bankautomatákon keresztül 8
   Tollár készpénzváltás bankokban és takarékpénztárakban 9
 Euró a pénzforgalomban 9
   Bankszámlák 9
   Átutalási utalványok és készpénz-átutalási megbízások 9
   Papíralapú fizetési megbízás 10
   Csekkek 10

Nyugdíjfolyósítás 11
  Elektronikus bankolás 11
Általános információk magánszemélyek részére 11

 Készpénz-kifizetés a bankok ügyfélfogadási idejében  11
 Bankkártya ügyvitel – POS-terminálok 11
 Jogi személyek határidő előtti ellátása euró-készpénzzel 12
   Euró-készpénz közvetett előszállítása 12
   Kezdő euró-érme csomagok eladása 12
 Fizetési rendszerek ügyrendje és űrlapok a pénzforgalom 
 lebonyolításához 13
   Fizetési rendszerek működése 13
   Átutalási utalványok és készpénz-átutalási megbízások  13 
   Papíralapú fizetési megbízás 14
A Bankszövetség tagjainak elérhetőségei 15

Tartalomjegyzék

zgibanka evro hungary final.indd   2 1.8.2006   13:46:41



3

Az euróig, mint saját pénznemünk bevezetéséig, 
már csak néhány hónap van hátra.

Az euró bevezetésének előkészületei nagy 
körültekintést igényelnek, hiszen nem csak a 
készpénzzel összefüggő logisztikai eljárások 
megszervezéséről van szó, hanem a különböző 
területeken való átfogó és körültekintő alkalmaz-
kodásról is.

A bankok, a takarékpénztárak, a Szlovén Bank-
szövetség tagjai tevékenyen vesznek részt az 
euróra való áttérés hatékony előkészületeiben. 
Hogy az áttérés minél gördülékenyebb legyen, 
a bankok szövetségük keretén belül megállapod-
tak abban, hogy összehangolt tevékenységet 
fognak folytatni.

A Szlovén Bankszövetség  keretén belül azért 
állítottuk össze ezt a tájékoztató anyagot a 
banki ügyfelek számára, hogy tájékoztassuk 
őket a fontosabb dátumokról, eseményekről, az 
ügyvitelre vonatkozó változásokról és más tud-
nivalókról illetve információkról.

Bevezető
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Általános információk magánszemélyek részére

1.  Kulcsfontosságú dátumok  - események

   Dátum               Esemény

kettős árjelölés kezdete lakossági folyószámlákról 
készített számlakivonatokon

kettős árjelölés kezdete lakossági folyószámlákról 
készített számlakivonatokon

euró-érmék eladásának kezdete jogi személyek 
részére

euró-érmék eladásának kezdete a lakosság 
részére

az új valuta bevezetése és a készpénz díjmentes 
átváltása (tollárról euróra) a bankokban

kettős bankjegyforgalom kezdete – 
készpénzfizetés tollárban és euróban

kettős bankjegyforgalom időszakának vége 
– készpénzfizetés tollárban és euróban

a bankokban befejeződik a készpénz díjmentes 
átváltása (tollárról euróba)

a tollárban és euróban való kettős árjelölési időszak 
vége

kettős árjelölés vége lakossági folyószámlákról 
készített számlakivonatokon

a Szlovén Bankban befejeződik a tollár pénzérmék 
díjmentes átváltása

2006.03.01.

2006.12.01.

2006.12.15.

2007.01.01.

2007.01.01.

2007.01.14.

2007.03.01.

2007.06.30.

2007.06.30.

2016.12.31.

A Banka Slovenije bank a tollár bankjegyeket 2007. 03. 1. után időhatár 
nélkül díjmentesen beváltja

az átváltási arány 
rögzítése után
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hétfő 06.12.25. állami ünnep – zárva
kedd 06.12.26. állami ünnep – zárva
szerda 06.12.27. az érvényes ügyfélfogadási idő szerint
csütörtök 06.12.28. az érvényes ügyfélfogadási idő szerint
péntek 06.12.29. az érvényes ügyfélfogadási idő szerint
szombat 06.12.30. az euró bevezetésével kapcsolatos 
  tevékenységek miatt zárva
vasárnap 06.12.31. zárva
hétfő 07.01.01. állami ünnep – a kijelölt  fiókok  
  átváltják a készpénzt 
kedd 07.01.02. állami ünnep – a kijelölt  fiókok  
  átváltják a készpénzt 
szerda 07.01.03. az érvényes ügyfélfogadási idő szerint 
csütörtök 07.01.04. az érvényes ügyfélfogadási idő szerint 
péntek 07.01.05. az érvényes ügyfélfogadási idő szerint 
szombat 07.01.06. az érvényes ügyfélfogadási idő szerint 

2.2.  Pénzforgalom az év végén

Mindazoknak, akik szeretnék, hogy átutalásuk az igénybe vett ügyvitelre 
való tekintet nélkül (pénztárablak, bankautomata, e-bank, mobilbank...) 
még a 2006. évben megérkezzék a címzett számlájára, a megbízást 
legkésőbb 2006. 12. 29-én, az egyes bankok által meghatározott 
óráig el kell juttatniuk a bankhoz.

2.3.  A bankautomaták üzemelése

A bankautomaták működése az euró-bankjegyek kifizetésére való 
áttérés miatt 2006. 12. 31-én 21 órakor szűnik meg.

Éjfél után a bankautomatákat fokozatosan fogják üzembe helyezni, 
figyelembe véve a régiós lefedettséget és a bankautomaták 
használatának gyakoriságát. Az összes bankautomata ismételt üzembe 
helyezésének végső határideje 24 óra, azaz 2007. 1. 1. éjfél.

A bankautomaták által végzett szolgáltatásokról szóló igazoláson 
nem lesz kettős valutajelölés, tehát az összeg 2006. 12. 31-én 
tollárban, éjfél után pedig euróban lesz kiírva.

2.  Fontos információk

2.1.  Bankok ügyfélfogadási ideje

Nap Dátum Ügyfélfogadási idő
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2.4. Bankkártya ügyvitel – POS-terminálok

Az euróra való áttérés idején a POS-terminálokon a kártyahasználat 
korlátozva lesz, zavarok lehetnek benne, ill. 2006. 12. 31-én 23.00 
órától 2007. 1. 1-én 01.00 óráig szünetelni fog.

A POS-terminál által kiadott összeg igazolásán a pénznem 2006. 12. 
31. éjfélig tollárban, éjféltől pedig euróban lesz feltüntetve.

A bankkártya tulajdonosok számláiról a POS-terninálokon a 2006. 
12. 29-én, 30-án és 31-én lebonyolított készpénzfelvétel tranzakciós 
jutalékának pénzforgalmi díja  2007. 1. 1. után euróban lesz levonva.

3.  Jogi keretek

3.1.  Kettős árjelölés (számlakivonatok)

A kettős árjelölésről szóló törvény értelmében a banki szolgáltatá-
sok díjjegyzékében 2006. március 1-től 2007. június 30-ig kettős ár-
jelölés fog szerepelni (tollárban és euróban). Ez annyit jelent, hogy 
2006. december 31-ig a banki szolgáltatások díjjegyzéke a tollár 
mellett euróban kifejezett tájékoztató árat is tartalmaz; 2007. január 
1-től pedig az eurós árak mellett a tollárban kifejezett tájékoztató árat 
is feltünteti.

A magánszemélyek folyószámláiról készített számlakivonatokon 
az érték a rögzített árfolyam meghatározása utáni időszakban 
2006. 12. 31-ig tollárban, tájékoztatásképpen pedig euróban is 
fel lesz tüntetve, 2007. 1. 1-től 2007. 06. 3-ig pedig euróban és 
tájékoztatásképpen tollárban is. Kettős árjelölés lesz a kezdő és 
a záró egyenlegen, valamint a terhelés és a jóváírás összesített 
pénzforgalmán. A pénzforgalom egyes tételei nem lesznek mindkét 
valutában feltüntetve.

3.2.  Készpénzfizetés a kettős pénzforgalom időszakában

A kettős pénzforgalom időszakában, 2007. 01. 01. és 2007. 01. 
14. között a magánszemélyek az árut és a szolgáltatást tollárban 
és euróban fizetik ki. A tevékenységet folytató magánszemélyek, az 
állami szervek, az önkormányzati szervek és a jogi személyek a 
szolgáltatásért vagy áruért felszámított és a kapott összeg közötti 
értékkülönbözetet csak euró bankjegyben és euró-érmében ad-
hatják vissza.
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3.3.  A kerekítésre vonatkozó előírások
 

A nemzeti valutának euróra és az eurónak nemzeti valutára való   
kerekítésére vonatkozó szabályokat az 1103/97/EK tanácsi rendelet  
(4. és 5. §) határozza meg. Az euróövezet országainak valutaneme az 
euró, amely kisebb egységekre, 100 eurócentre van osztva. Az eurónak, 
mint nemzeti valutának az átvétele után a pénzforgalomban használható 
legkisebb egysége az 1 eurócent lesz.

Az összegek kerekítésekor figyelembe kell venni, hogy a átváltási arány 
illetve a valutaárfolyam a nemzeti valutához viszonyítva egy euróban 
van meghatározva, és mindig hatjegyű számban van kifejezve (pl. 
1€ = 239,640 SIT), mely nem rövidíthető illetve kerekíthető kevesebb 
tizedeshelyre.

A kerekítési szabályok meghatározzák, hogy a kifizetendő vagy 
elkönyvelendő pénzösszeget a legközelebbi centre illetve szá-
zadrészre kell kerekíteni azután, miután az összeg euró vagy 
tollár pénznemre lett kerekítve. Ha az átszámított összeg pont 
középen van, akkor felfelé kell kerekíteni  (pl.: 1.000 SIT = 4,172 
     4,17 € vagy 2.000 SIT = 8,345     8,35 €).

3.4.  Érvényes szerződések hatálya

Az euró bevezetésekor az érvényes szerződések folytonosságának 
elve érvényesül (hatályosság folytatása), melyet az 1103/97/EK  
tanácsi rendelet harmadik cikke határoz meg. E szerint az euró 
bevezetése semmiben sem változtat a szerződő felek kölcsönös 
jogain és kötelezettségein, illetve a szerződés egyéb rendelkezésein. 
Az euró bevezetése nem hat ki a jogi eszközökből eredő jogok 
feltételeinek megváltozására, és nem ad felmentést az ezekben foglalt 
kötelezettségek teljesítése alól, illetve nem igazolja e kötelezettségek 
teljesítésének elmulasztását, továbbá a szerződő feleket nem 
jogosítja fel ilyen jellegű eszköz egyoldalú megváltoztatására vagy 
felmondására. A szerződő felek másképp is megegyezhetnek.

A szerződésekben foglalt alapkamat mértékének indexe  ill. záradéka 
a szerződés lejártáig marad érvényben. A SZK Statisztikai Hivatala 
továbbra is biztosítja a nevezett záradékok kiszámításához szükséges 
adatokat.

A SITIBOR referencia kamatlábat az EURIBOR európai referencia 
kamatláb váltja fel. Az euró bevezetését követően a STIROBOR-
ból EURIBOR-ba való átváltás minden szerződés esetében az első 
kamatidőszak után lesz végrehajtva.
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4.  Az Euró-készpénz bevezetése 
 magánszemélyek számára

4.1.  Határidő előtti euró-készpénz eladás 
 magánszemélyek részére

2006. december 15-től a magánszemélyek megvehetik a bankok-
ban a kezdő érme-csomagot, amely 44 érmét fog tartalmazni 12,52 
euró összértékben. Egy csomag vételára 3.000,00 SIT lesz.

A Banka Slovenija határozata alapján a bankok egy magánszemély 
részére legfeljebb két kezdő érme-csomagot adhatnak el. 

A bankok felhívják a kezdőcsomag vásárlóinak figyelmét, 
hogy 2007. 1. 1. előtt tilos a kezdőcsomag euró-érméivel való 
fizetés.

A kezdő érmecsomag az alábbiakat fogja tartalmazni

 

4.2.   Euró-készpénz kifizetés bankautomatákon keresztül

A bankautomaták lesznek az egyik legfontosabb elosztási  csatorna, 
amely az állampolgárok számára lehetővé teszi , hogy 2007. január 
1-től euró-bankjegyeket vegyenek fel.

A bankutomaták 10 és 20 eurós címletű bankjegyeket fognak 
kiadni.

A bankautomatákon felvehető napi készpénz felső határa 800 euró 
lesz, és összege ezen belül függ az ügyfél bonitásától ill. a bank 
döntésétől.

A kezdő érmecsomag az alábbiakat fogja tartalmazni
Érme címlete Érmék száma Euró érték SIT érték

2 2 4 958,60
1 4 4 958,60
0,50 4 2 479,30
0,20 7 1,4 335,50
0,10 6 0,6 143,80
0,05 6 0,3 71,90
0,02 7 0,14 33,50
0,01 8 0,08 19,20
Összesen 44 12,52 3.000,30
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4.3.   Tollár készpénz váltása bankokban és takarékpénztárakban

A Banka Slovenije, a bankok és a takarékpénztárak 2007. január 1. és 
2007. március 1. között díjmentesen átváltják a szlovén pénzérméket 
és/vagy bankjegyeket euró-bankjegyekre és/vagy euró-érmékre.

1.500 eurót meghaladó összeg átváltását a tervezett átváltást 
megelőző egy munkanappal előbb kell bejelenteni. Ha átváltási 
szándékát nem jelenti be előre, akkor a bank, a takarékpénztár 
vagy a posta az érvényben lévő díjjegyzéke alapján számolja fel  
az átváltási költséget.

A díjmentes, tollárról euróra való átváltásra 2007. március 1. után 
a Banka Slovenije banknál lesz lehetőség. A bankjegyek beváltása 
nem lesz időben korlátozott, a pénzérmék pedig 2016. év végéig 
válthatók be.

A bankok és a takarékpénztárak felhívják figyelmét, hogy a tollár 
bankjegyeket és pénzérméket még 2006. 12. 31-ig helyezze el 
számláján, mert ezzel leegyszerűsíti pénzének átváltását.

5.   Euró a pénzforgalomban

5.1.  Bankszámlák

A kamatok az összes tollárban vezetett bankszámlán (folyószámla, 
személyi, takarék, járadék, letéti, fogyasztói hitelek, lakáshitelek és 
egyéb) a 2006. december 31. és 2007 január 1. közti éjszakán 
lesznek elszámolva és jóváírva. A végső egyenleg az aktuális 
árfolyam alapján lesz euróra átszámítva. A számlavezetés 2007. 1. 
1-től kizárólag euróban fog történni. A 2006. december 29-én, 30-
án és 31-én tollárban lebonyolított pénzforgalom át lesz számítva 
euróra és 2007. 1. 1-én lesz elkönyvelve.

A bankok az Ön meghatalmazása alapján vezetett tartós megbízású 
számlákon lévő tollár összeget aktuális árfolyamon váltják át  euróra. 
A bankok ezen a módon váltják át a tollár összegű hitelrészleteket is. 
Adminisztratív letiltás esetén az átszámításról tájékoztatást kapnak a 
hitelfelvevők és a munkáltatók.

5.2.   Átutalási utalványok és készpénzutalványok

2007. 1. 1–én a PP 02 jelzésű különleges átutalási utalványok és a PN 03 
jelzésű készpénz-átutalási megbízások új űrlapjai lépnek érvénybe.
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Az új űrlapokra vonatkozó szabványok és ügyviteli utasítások a 
Szlovén Bankszövetség honlapján találhatók: www.zbs-giz.si.

A bankok el fogják utasítani azokat a régi, PP01 jelzésű átutalási 
utalványokat, melyekre nem lesz rányomtatva az eurós összeg és/
vagy azokat, amelyek 2007. február 1. után érkeznek.

A kibocsátók az euróban való fizetéshez év végén kiadott, de 2007. 
január 1. utáni fizetési határidőt feltüntető, és természetesen 2007. 
1. 1. után kibocsátott új, PP 02 jelzésű, különleges átutalási utalvány 
űrlapokat fognak használni.

Felhívjuk a jogosultak figyelmét, hogy a tollárban kitöltött készpénz-
átutalási megbízásokat váltsák be 2006. végéig, ellenkező esetben  
a kibocsátónál új, különleges, euróban kiállított utalványt kell majd 
kérniük.

5.3.   Papíralapú fizetési megbízás

2007. 1. 1-től új, BN 02 jelzésű banki fizetési megbízási űrlap lesz 
érvényben.

Az új űrlapokra vonatkozó szabványok és ügyviteli utasítások a 
Szlovén Bankszövetség honlapján találhatók: www.zbs-giz.si.

A bankok 2007. január 1. után már nem fogadják el a régi, BN 01 
jelzésű régi űrlapon kitöltött papíralapú megbízást, és nem fogadják 
el a 2006-ban kiadott, de fizetési dátumként 2007. év jelöléssel 
ellátott BN 01 jelzésű, nem papíralapú megbízást sem.

5.4.   Csekkek

A bankok nem fognak egységes csekk űrlapot kibocsátani. Ez any-
nyit jelent, hogy minden egyes bank vagy takarékpénztár saját maga 
dönti el, hogy 2007. január 1. után  egyáltalán kínálatában szerepel-
e még a hazai csekkel való ügyvitel. Ha emellett dönt, akkor saját 
maga fogja megtervezni az új csekk űrlapot.

Ebben az lesz a közös, hogy alakja (nagysága) és az alsó kódolt 
sor továbbra is egyforma lesz, kivéve a szélső jobb oldalon lévő 
szövegrovatot, ahol a jelenlegi 15-ös vagy 17-es kód helyett az EUR 
jelzéssel ellátott 18-as kód lesz használatos .

A bankok a 2006. december 31-ig kiállított tollár értékű csekkeket 
2007. január 15-ig fogják beváltani a megszokott módon. 2006. 
december 31. után már nem lehet tollár értékű csekket kiadni.

zgibanka evro hungary final.indd   10 1.8.2006   13:46:44



11

6.    Nyugdíjfolyósítás

A Nyugdíj- és Rokkantsági Nyugdíjbiztosító Intézet a 2006. évi 
decemberi nyugdíjakat 2006. december 22-én fogja folyósítani. A 
nyugdíjak ezen a napon megérkeznek a lakossági folyószámlákra. 

7.    Elektronikus bankolás

A bankok ügyrendje, tehát az, hogy 2006. 12. 29-én hány óráig 
fogadják és dolgozzák fel a beérkezett megrendeléseket - fizetési 
megbízásokat, az egyes bankok illetékességi körébe tartozik, melyek 
erről tájékoztatják ügyfeleiket.

Ugyanígy minden bank önmaga dönti el, hogyan fogja lebonyolítani 
az elektronikus banki ügyvitelt ezen idő után: zárlatot rendel-e el (így 
az adatfogadásra nem lesz lehetőség), vagy a beérkezett adatokat 
megőrzi és 2007. 1. 1. után euróban dolgozza fel.

1.    Készpénzfizetés a bankok  
   ügyfélfogadási idejében

A bankok üzleti partner ügyfeleikkel  előre megállapodnak a szükséges 
euró-készpénzről, bankjegyekről és pénzérmékről. Éppúgy meg fognak 
állapodni az előbeszerzésről és a fizetés módjáról is. Ebből a célból a 
bank minden egyes üzleti partnerrel külön megállapodást fog kötni.

2.     Bankkártya ügyvitel – POS-terminálok

 Az euróra való áttéréskor zavarok lesznek a POS-terminálokon le-
bonyolított ügyletekben, ill. ez 2006. 12. 31-én 23.00-tól 2007. 1. 
1–én 01.00 óráig szünetelni fog.

A szerződő bank minden egyes eladási helyet külön fog tájékoz-
tatni a POS-terminálon tolláról euróra való áttérés módjáról.

A POS-terminál által kiadott igazoláson a készpénzfelvétel 
tranzakciós jutalékának pénzforgalmi díja 2006. 12. 31. éjfélig 
tollárban, éjféltől pedig euróban lesz kíírva.

Különleges információk jogi személyek részére
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 Az eladási helyeknek történő kifizetés és a bankkártya tulajdonosok 
számláinak terhelése a POS-terminálokon 2006. 12. 29-én, 30-án és 
31-én lebonyolított ügyvitelért 2007. 1. 1. után euróban lesz végre-
hajtva. 

3.    Jogi személyek határidő előtti ellátása 
   euró-készpénzzel

3.1.    Euró-készpénz közvetett előszállítása

Az euró-készpénz közvetett előszállítása 2006. 12. 11-én fog 
elkezdődni. A bankok az euró-készpénz közvetett előszállítását azon 
jogi személyek illetve azon üzleti tevékenységet folytatók részére 
fogják tudni teljesíteni, akik eleget tesznek majd az euró-készpénz 
kezelés feltételeinek. A bankok szerződést kötnek velük az euró-
készpénz közvetett előszállításáról.

3.2.  Kezdő euró-érme csomagok eladása 

A bankok a kezdő euró-érme csomagokat közvetett címzetteknek 
adhatják el: tevékenységet végző magánszemélyeknek, állami 
szerveknek, önkormányzati szerveknek és jogi személyeknek.

A közvetett címzettek, akik nem tesznek eleget az euró-készpénz 
kezelés feltételeinek, 2006. 12. 1-től a kereskedelmi bankokban 
megvehetik a kezdő üzleti euró-érme csomagot. Ez 680 érmét fog 
tartalmazni 201 euró összértékben. Egy csomag ára 48.167,64 SIT 
lesz.

A kezdőcsomag az alábbiakat fogja tartalmazni:A kezdőcsomag az alábbiakat fogja tartalmazni:
Érme címlete Érmék száma Euró érték Érték SIT-ben

2 25 50 11.982,00
1 75 75 17.973,00
0,50 80 40 9.585,60
0,20 80 16 3.834,24
0,10 120 12 12.875,68
0,05 100 5 1.198,20
0,02 100 2 479,28
0,01 100 1 239,64
Összesen 680 201,00 48.167,64
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4.  Fizetési rendszerek ügyrendje és űrlapok a 
 pénzforgalom lebonyolításához

4.1.  Fizetési rendszerek működése

Az újév előtti ünnepeket megelőző napokon a fizetési rendszer 
részben megváltozott ügyrendje lesz érvényben. Ez az adat azok 
számára fontos, akik szeretnék, hogy a címzett számlájára küldött 
összeg még 2006-ban, tollárban érkezzék meg.

A fizetési rendszer a 2006. év utolsó működési napján, azaz 2006. 
12. 29-én, a Banka Slovenije banknál illetve a Bankartnál az alábbi 
fizetési rend szerint lesz érvényben:

A BKRI (bruttó kiegyenlítés reális időben 2 mio SIT feletti kifizetés 
esetén) ügyvitel 2006. 12. 29-én 21:30 órakor zár.

A zsíró klíring rendszer (max. 2 mio SIT kifizetés esetén) 2006. 12. 
29-én 20:00 órakor zár.

A NPI gyűjtőközpont (új fizetőeszközök: különleges átutalási utalvány 
és készpénz-átutalási megbízás, közvetlen jóváírás és terhelés, vala-
mint tartós megbízás); a Bankart az új fizetőeszközök utolsó adatfel-
dolgozását 17:00 órakor végzi el és az adatokat legkésőbb 19.00 
óráig továbbítja. 

Akik szeretnék, hogy átutalásuk az igénybevett piaci ügyvitelre való 
tekintet nélkül (pénztárablak, bankautomata, elektronikus bank, mo-
bilbank...) a címzett számláján még 2006. 12. 29-én legyen elköny-
velve, azoknak a megbízást legkésőbb 2006 12. 29-ig kell eljuttat-
niuk a bankhoz, az egyes bankok által meghatározott óráig.

4.2.  Átutalási utalványok és készpénz-átutalási megbízások

 2007. 1. 1-től a PP 02 jelzésű különleges átutalási utalványok és 
a PN 03 jelzésű készpénz-átutalási megbízások új űrlapjai fognak 
érvénybe lépni.

Az új űrlapokra vonatkozó szabványok és ügyviteli utasítások a 
Szlovén Bankszövetség  honlapján találhatók: www.zbs-giz.si.

Az eddigi, 2006. évben kibocsátott, a 2006. évi fizetési határidőt 
tartalmazó, különleges PP 01 jelzésű átutalási utalványt kibocsátó a 
tollár összeg mellett kiírja az eurós értéket is. Az átutalási utalványt 
kibocsátó kezes-kibocsátó az euróban kifejezett adatot/összeget 
beírja a »rendeltetés« sorba éspedig úgy, hogy a sor végén (jobb 
oldal) először beírja az EUR jelzést, majd ezután az euróban kifejezett 
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összeget. Az OCR sorban lévő összeget tollárban kell beírni. Ha a régi 
- eddig használatos átutalási utalvány euróban kifejezett összeget fog  
tartalmazni, a fizetésre kötelezett adósok a banknak fizetés céljából 
2007. január 1. után is benyújthatják, de ezt legkésőbb 2007. január 
31-ig kötelesek megtenni.

A bankok el fogják utasítani azokat a régi PP01 jelzésű átutalási 
utalványokat, melyekre nem lesz rányomtatva az eurós összeg és/
vagy azokat, melyek 2007. február 1. után érkeznek.

A kibocsátók az euróban való fizetéshez az év végén kiadott, de 
2007. január 1. utáni fizetési határidőt feltüntető és természetesen 
2007. 1. után kibocsátott, új PP 02 jelzésű, különleges átutalási 
utalvány űrlapokat fognak használni.

A különleges átutalási utalványokat kibocsátók az euróban történő 
fizetéshez PN 03 jelzésű, a 2006. év végéig vagy később kibocsá-
tott, és 2007. január 1. utáni beváltási dátummal ellátott új űrlapokat 
fognak használni.

4.3.  Papíralapú fizetési megbízás

 2007. 1. 1-től új, BN 02 jelzésű banki fizetési megbízási űrlap lesz 
érvényben.

Az új űrlapokra vonatkozó szabványok és ügyviteli utasítások a 
Szlovén Bankszövetség  honlapján találhatók: www.zbs-giz.si.

A bankok 2007. január 1. után  nem fogadják el a régi, BN 01 jelzésű 
régi űrlapon kitöltött papíralapú megbízást, továbbá nem fogadják 
el a 2006-ban kiadott, de fizetési dátumként a 2007. év jelöléssel 
ellátott BN 01 jelzésű, nem papíralapú megbízást sem.
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A Bankszövetség tagjai és elérhetőségei, ahol felvilágosítást 
kaphat az euró bevezetésével kapcsolatban

ABANKA VIPA d.d.
ügyfélfogadási idő:  8.00–19.00

tel.: 080 13 60
e-mail: info@abanka.si

web: http://www.abanka.si

BANK AUSTRIA CREDITANSTALT d.d., Ljubljana
ügyfélfogadási idő:  8.00–16.00

 tel.: 01 587 67 31
e-mail: euro.baca@si.bacai.com

web: http://www.ba-ca.si

BANKA CELJE d.d.
ügyfélfogadási idő:  8.00–16.00; üzenetrögzítő 0-24 óra között

tel.: 03 422 10 00
080 21 40

e-mail: euro@banka-celje.si
web: http://www.banka-celje.si

BANKA DOMŽALE d.d., Domžale, bankcsoport NLB
web: http://www.banka-domzale.si

BANKA KOPER d.d., Koper
web: http://www.banka-koper.si

BANKA ZASAVJE d.d., Trbovlje, bankcsoport NLB
e-mail: info@banka-zasavje.si

web: http://www.banka-zasavje.si

BKS Bank AG, bank leányvállalata
ügyfélfogadási idő:  8.30–15.00

tel.: 01 300 09 47
e-mail: info@bksbank.si

web: http://www.bksbank.si

DELAVSKA HRANILNICA d.d., Ljubljana
e-mail: evro@delavska-hranilnica.si

web: http://www.delavska-hranilnica.si/evro

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
ügyfélfogadási idő:  9.00–16.00

tel.: 01 472 74 48
080 17 55

e-mail: info@dbs.si
web: http://www.dbs.si/evro

FACTOR BANKA d.d., Ljubljana
web: http://www.factorb.si

GORENJSKA BANKA d.d., Kranj
ügyfélfogadási idő:  7.00–15.00

tel.: 04 208 43 56
e-mail: info@gbkr.si

web: http://www.gbkr.si/html/ponudba/obcani.html

HRANILNICA IN POSOJILNICA VIPAVA d.d.
ügyfélfogadási idő:  7.00–15.00

tel.: 05 366 45 21
e-mail: placola.hks.vipava@siol.si
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HRANILNICA LON d.d., Kranj
tel.: 04 280 07 77
e-mail: info@lon.si

web: http://www.lon.si

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
ügyfélfogadási idő:  8.00–16.00

tel.: 01 580 41 30
e-mail: hypo-bank@hypo.si

web: http://www.hypo-alpe-adria.si

KÄRNTNER SPARKASSE AG, Klagenfurt, szlovéniai leányvállalat
ügyfélfogadási idő:  7.00–22.00

szomb., vas., ünnepnapok: 8.00–16.00
tel.: 01 583 66 66

e-mail: info@sparkasse.si
web: http://www.sparkasse.si/evro

KOROŠKA BANKA d.d., Slovenj Gradec, bankcsoport NLB
e-mail: info@koroska-banka.si

web: http://www.koroska-banka.si

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Maribor
e-mail: vseoevru@nkbm.si

web: http://www.nkbm.si/evro

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
ügyfélfogadási idő:  0 - 24 óra

tel.: 01 477 20 00
e-mail: evrovprasanje@nlb.si

web: http://www.nlb.si/evro

POŠTNA BANKA SLOVENIJE d.d., NKBM bankcsoport
ügyfélfogadási idő:  8.00–15.30

tel.: 02 228 83 50
e-mail: info@pbs.si

web: http://www.pbs.si/html/novosti.htm

PROBANKA d.d.
e-mail: evro2007@probanka.si
web: http://www.probanka.si

REIFFEISEN KREKOVA BANKA d.d.
e-mail: evro@r-kb.si

web: http://www.r-kb.si

SKB BANKA d.d., Ljubljana
ügyfélfogadási idő:  8.00–20.00; szombat: 8.00–12.00

tel.: 080 15 15
e-mail: info@skb.si

web: http://www.skb.si/evro

VOLKSBANK - LJUDSKA BANKA d.d.
ügyfélfogadási idő:  8.00–19.00

tel.: 080 22 65
e-mail: info@volksbank.si

web: http://www.volksbank.si

ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE
e-mail: info@zbs-giz.si

web: http://www.zbs-giz.si
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