
CitiDirect® Online Banking
Tájékoztató: „Inter Giro 2” Napközbeni belföldi átutaláso k változása 
az elektronikus bank rendszerben 2012 július 1-t ıl. 

*Terhelend ı számlaszám (IBAN):

Jelenleg a mezı automatikus kitöltéső a saját azaz terhelendı 
számlaszámot fogja IBAN formátumban 24 karakter hosszan beleírni a 
rendszer az utalás benyújtatását követıen.

*Partnerek közti egyedi azonosító:

Az átutaló által megadott 35 karakteres azonosító amely a partner 
számlakivonatán is látható lesz. A mezı kitöltése nem kötelezı azonban ha 
üresen hagyjuk a rendszer automatikusan a „NOTPROVIDED” értéket fogja 
beleírni. Az átutalás bármely résztvevıjénél kizárólagos hivatkozás lehet a 
mőveletre (pl. visszahívás, visszautalás, vagy utólagos egyeztetés esetén). 
A csoportos átutalások bázisazonosítójával azonos rendeltetéső mőveleti 
hivatkozás. Az egyszerő átutalás bizonylat sorszám adata is 
megfeleltethetı ennek az azonosítónak

*Egyéb információk a megbízóról:

A megbízóra vonatkozó egyéb adatokat adhatjuk meg ami biztosítja a más 
nevében, illetve a más javára történı átutalások kezdeményezését, 
fogadását is. 
A linkre kattintva az alábbi mezık jelennek meg : 
- Megbízó azonosítója
- Tényleges fizetı fél neve / címe
- Tényleges fizetı fél azonosítója

*Kedvezményezett számlaszáma:

A kedvezményezett partner számlaszámát ebben a két mezıben kell 
megadni. Az elsı rövidebb mezı a korábbi „bank irányítási kód” vagyis a 
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megadni. Az elsı rövidebb mezı a korábbi „bank irányítási kód” vagyis a 
számlaszám elsı nyolc számjegye, a második hosszabb mezı pedig a 
számlaszám utolsó nyolc vagy tizenhat számjegye.

*Kedvezményezett számlaszáma (IBAN):

A kedvezményezett számlaszámát IBAN formátumban is megadható. A 
mezıben megadott IBAN szám a szabványnak megfelelı és maximum 28 
karakter hosszú lehet. A mezı használata nem kötelezı, azonban ha 
kitöltjük akkor a rendszer ellenırizni fogja, hogy a számlaszám megfelel e 
az IBAN képzési szabályoknak, illetve  azt, hogy a megadott 
kedvezményezett számlaszámnak megfelel e.

*Egyéb információk a kedvezményezettr ıl:

A megbízóra vonatkozó egyéb adatokat adhatjuk meg ami biztosítja a más 
nevében, illetve a más javára történı átutalások kezdeményezését, 
fogadását is. 
A linkre kattintva az alábbi mezık jelennek meg : 
- Kedvezményezett azonosítója
- Tényleges kedvezményezett fél neve / címe
- Tényleges kedvezményezett azonosítója

*Közlemény

Átutaló közlendıje, ami lehet a kedvezményezett instrukciója szerinti 
azonosító is. A közlemény lehet strukturált és strukturálatlan (szabad) 
formátumú is. A közlemény 140 karakter hosszúságú lehet. A mezıben 4 
sorban 35 karaktert adhatunk meg-
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