
 

Dán Korona (DKK) levelező bank változásával kapcsolatban gyakran 

felmerülő kérdések 

 

1. Változik-e a megbízások benyújtásának határideje? 

Nem, a megbízások benyújtásának határideje nem változik.  

 

2. Érinti-e a változás a kimenő átutalásokat? Szükséges-e feltüntetnem a 
Citibank Europe plc (Dublin, Ireland)-et mint levelező bankot a dán korona 
átutalási megbízásokban? 

A változás nem érinti a kimenő átutalási megbízások tartalmát, kérjük, hogy 
azokat továbbra is a jelenlegi formátumban adja meg. 

 

3. Hogyan gondoskodik Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe arról, 
hogy az új levelezőbankra való átállás fennakadás nélkül történjen meg? 

Ügyfeleink értesítésén kívül banki partnereinket is tájékoztatjuk a változásról, 
továbbá bankunk kezdeményezi, hogy a bankok által használt központi 
nyilvántartásban is frissítésre kerüljenek a dán korona levelező bankjának adatai. 

 

4. Értesítenem kell-e a partnereimet a változásról? 

A változásról ajánlott, de nem kötelező a dán koronában utaló partnereik 
értesítése. Ha azonban valamely vevője számlái jóváírásához levelezőbanki 
információt (Standard Settlement Instruction – SSI) igényel, kérjük, tájékoztassa a 
módosulásról a 8. pontban megadottak szerint. 

 

5. Milyen következménye lehet annak, ha nem értesítem partnereimet a 
változásról? 

A változásról ajánlott, de nem kötelező a dán koronában utaló partnereik 
értesítése. A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe kezdeményezi, hogy 
a bankok által használt központi nyilvántartásban frissítésre kerüljenek a dán 
korona levelező bankjának adatai, ezért várhatóan nem történik fennakadás. 

Ha a dán korona utalást indító bank a jelen Hirdetményt követő 60 nap elteltével 
még a Danske Bank A/S levelező bankon keresztül kezdeményezi a tranzakciót, 
előfordulhat, hogy az utalás nem teljesül. 

  



 

6. Mi történik, ha a partnereim már 2019. január 14-e előtt az új levelező 
bankon keresztül utalnak nekem dán koronát? 

A dán koronában indított jóváírások már 2019. január 1-jétől teljesülni fognak a 
Citibank Europe plc (Dublin, Ireland) levelező bankon keresztül. 

 

7. Érinti-e a változás a fizetési műveletek díját?  

Nem, a változás nem érinti a díjakat. 

  

8. Melyek a dán korona számlám javára történő átutalásokra vonatkozó 
pontos fizetési instrukciók, amelyeket megadhatok a partnereimnek, ha 
kérik? 

 

Citibank Europe plc Hungarian Branch Office DKK Standard Settlement I
 nstruction (SSI): 

 
Correspondent Bank name: Citibank Europe plc Dublin 
SWIFT BIC: CITIIE2X 
Account number: 0027088007 
IBAN account number: IE70CITI99005127088007 
Intermediary bank: Nordea Bank Danmark, Copenhagen SWIFT BIC: 
NDEADKKK 

 


