EFER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Hol találhatók a Spectra/SpectraNet/SpectraNet Mobil rendszerekben az EFER tételek?
Miután a kedvezményezett hivatal oldalán (pl. NAV fizetés esetén az eBev Portálon) benyújtották a megbízást,
melyben a „Banki fizetési megoldás” mezőben az „UniCredit Házibank”-ot választották, a tranzakció adatait a
rendszer azonnal továbbítja a banknak. A Spectra/SpectraNet/SpectraNet Mobil rendszerek belépéskor felugró
üzenetben jelzik, ha EFER átutalás igényel intézkedést.

A tétel(ek) az e-banki rendszerek „Információkérés/Várakozó EFER tételek” menüpontjában található(k).

Miként történik az EFER átutalás jóváhagyása a Spectra/SpectraNet/SpectraNet Mobil
rendszerekben?
A jóváhagyásra váró EFER átutalások a Spectra/SpectraNet/SpectraNet Mobil rendszerek „Információkérés/Várakozó
EFER tételek” menüpontjában találhatók. A fizetés az adott tételre lépve, a ______________ gombbal hagyható jóvá.
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A megbízás adatai a kedvezményezett hivatal rendszerében megadottakkal egyezőek, azok a banki felületen már
nem módosíthatók, kizárólag a „Terhelés értéknapja” változtatható. A „Terhelés értéknapja” alapértelmezetten a
hivatal oldalán megadott fizetési határidő napja. A megbízást a Bank a „Terhelés értéknapja” mezőben megadott
napon, a Teljesítési rendnek és az Általános Üzleti Feltételeknek megfelelően teljesíti. A „Terhelés értéknapja” nem
lehet a „Fizetési határidő”-nél későbbi.

Az EFER átutalások aláírásának és bankba beküldésnek lépései megegyeznek a forint átutalási megbízások aláírási és
beküldési lépéseivel.

Hogyan értesülök az EFER átutalás teljesüléséről? Miként tudom megtekinteni a már
bankba beküldött tételeket?
A már jóváhagyott, bankba beküldött, de jövőbeni értéknapon teljesítendő tételek az esedékesség napjáig a
„Információkérés/Várakozó EFER tételek” menüpontban „A fizetési megbízás értéknapra várakozik” státusszal
szerepelnek. A korábbi EFER átutalások lekérdezhetők, visszakereshetők az „Információkérés/EFER történet”
menüpontban. A bankba beküldött EFER megbízások (a többi megbízáshoz hasonlóan) megtalálhatók a
„Megbízások/Elküldött megbízások” menüpontban is.
Az EFER átutalások terhelése a forint átutalásokéval azonos módon történik, így a teljesítést követően a tétel a
számlatörténetben illetve a számlakivonaton megjelenik. A terheléssel egyidejűleg a bank a kedvezményezett hivatal
felé is jelzi a fizetés teljesülését, így a hivatali rendszerben is nyomon követhető a tranzakció státusza.

Mi történik, ha nem rendelkezem időben az EFER átutalásról?
Amennyiben az EFER átutalás jóváhagyása/elutasítása nem történik meg a fizetési határidő napjáig (a Teljesítési
Rend szerinti befogadási határidőig), akkor az EFER átutalás automatikusan lejár (státusza „A fizetési határidő lejárt”
lesz) és a bank értesíti a kedvezményezett hivatalt a sikertelen tranzakcióról.
A lejárt EFER megbízás már nem teljesíthető, új tranzakciót szükséges indítani a kedvezményezett hivatal oldaláról.
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Mi a teendő, ha nem szeretném, hogy az EFER átutalás teljesüljön?
1. Lehetőség van a várakozó EFER tétel visszautasítására az „Elutasítás”

gomb segítségével.

Az EFER elutasítási megbízás aláírásának és bankba beküldésnek lépései megegyeznek a forint átutalási megbízások
aláírási és beküldési lépéseivel. A tranzakció ügyfél általi elutasításáról a bank a kedvezményezett hivatalt értesíti. A
visszautasított EFER megbízás már nem teljesíthető, új tranzakciót szükséges indítani a kedvezményezett hivatal
oldaláról.
2. Rendelkezés (jóváhagyás vagy elutasítás) hiányában az EFER átutalás a fizetési határidő napján
automatikusan lejár. (ld. előző kérdés)
3. A teljesítésre jóváhagyott és bankba beküldött EFER átutalások szükség esetén a teljesítést megelőzően
visszavonhatók, a „„Információkérés/Várakozó EFER tételek” menüpontból a _____________ gombbal.

Az EFER visszavonási megbízás aláírásának és bankba beküldésnek lépései megegyeznek a forint átutalási
megbízások aláírási és beküldési lépéseivel. A visszavonást követően az EFER tétel teljesítéséről (a fizetési határidőig)
újra lehet rendelkezni.
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