Azonnali Fizetési Rendszer

FIZETÉSI KÉRELEM SZOLGÁLTATÁS
A fizetési kérelem a kedvezményezettől induló, meghatározott összegre szóló fizetési kérés, melyet a fizető fél
az érvényességi időn belül jóváhagyhat vagy elutasíthat.
Leggyakoribb használati lehetősége a mobilfizetés és közüzemi, illetve egyéb nagyvállalati kezdeményezők
által indított fizetési kérelem. Előnyét az adja, hogy
a vállalat számára a fizetési kérelem bevezetése a J-Technology által ajánlott Fizetési
Kapu segítségével egyszerű és gyors, a fizetési kérelmek indítása pedig – közvetlen Giro
kapcsolat miatt – töredéke a csoportos beszedés, bankkártya vagy a sárga csekk
költségének. Nagyvállalati forgalom esetén jellemzően 10 filléres tételenkénti költség
érhető el.
A fogyasztó számára kényelmesebb és gyorsabb, mint bármilyen más megoldás, ráadásul ő dönthet arról, hogy
számláját mikor fizeti meg (szemben a hagyományos beszedéssel).

FOLYAMAT
A jóváhagyott fizetési kérelemből automatikusan átutalási
megbízás jön létre, amely a Fizető fél jóváhagyása után
teljesül.
Ezt a tranzakciót, mint az azonnali teljesítési kötelezettség
alá tartozó fizetési műveletet a fizető fél pénzforgalmi
szolgáltatója és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója között öt másodpercen belül le kell bonyolítani.
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gyors (Azonnali Fizetési Rendszer): a kedvezményezett az összeghez
és a tranzakció adataihoz is azonnal hozzájut
egyszerű
• mobilbank/netbank felületen végrehajtható
• fizetési kérelmek az úgynevezett másodlagos azonosítókra (mobiltelefonszám, e-mail cím,
adószám) is elindíthatók
biztonságos
készpénzmentes – „contactless”
webshopba is integrálható
akár 2 hónap érvényességi idő
amennyiben a vállalat közvetlen Giro-kapcsolaton keresztül adja be megbízásait, abban az esetben
semmilyen bankköltség (sem küldő, sem fogadó oldalról) a vállalatot nem terheli
a Magyar Nemzeti Bank kifejezett szabályozói célja, hogy a magyar bankok már rövid távon tegyék
teljesen díjmentessé lakossági ügyfeleik számára az azonnali utalásokat és így a fizetési kérelmek
teljesítését is

JELLEMZŐK
• csak azon bankok számláira lehet küldeni,
illetve tőlük fogadni, akik szintén biztosítják ezt
szolgáltatást, ezek listáját a Giro hivatalosan
közzéteszi – várhatóan 2020 végéig legtöbb
magyar bank bevezeti a szolgáltatást
• az azonnali lebonyolítási kötelezettség a forint
számláról indított tranzakciókra vonatkozik
• a fizető fél jóváhagyásának a meghatározott
érvényességi idő alatt kell megtörténnie, amit
a kezdeményező szab meg
• a fizetési kérelem felső limite alapértelmezésben 10 millió Ft, amitől egyes bankok felfelé
eltérhetnek
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