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VALUTAVÁLTÁS SZABÁLYZAT 

 

1. Ha a feladási hely eltérő országban van a kiszállítási helytől, akkor a Feladó a 

csomag feladásakor jogosult arra, hogy kiválassza, hogy az Utánvét összegét 

a feladó ország vagy pedig a címzett ország pénznemében kéri.  

2. A feladónak lehetősége van a "Konverzió nélkül" vagy a "Konverziós 

számlázás" kiválasztására. Mindkét lehetőség beállítható az Információs 

rendszerbe történő bejelentkezés után, az Én fiókom menü alatt.    

 

3. Konverzió nélkül 

 

i. A feladó a csomag feladásakor az információs rendszerben beállítja az 

utánvét pénznemét a címzett ország pénznemére.  

ii. Azon ország pénznemében lesz jóváírva az utánvét, ahol a csomagot 

átvették. 

iii. Ez a lehetőség csak akkor érhető el a Feladó számára, ha bankszámlája 

van annak az országnak a pénznemében, ahova a csomagot kiszállították 

(azaz, nem elfogadott, ha a feladó országban van vezetve külföldi 

pénznemű bankszámlája) 

iv. A „Konverzió nélkül” módban az EUR-ban beszedett utánvét összegek 

átutalhatóak a Csehországban vezetett EUR számlára.  

 

4. Konverzióval 

 

4.1 Konverzió az utánvét elszámolás készítésekor 

i. A Feladó a csomag feladásakor az információs rendszerben beállítja az 

utánvét pénznemét a címzett ország pénznemére.  

ii. Az utánvét összeg csak akkor kerül átutalásra a Feladónak, amikor 

elkészül az utánvét elszámolás. (általában a csomag kézbesítése utáni 

hétfőn). 

iii. Az átváltás a fizetés napján, érvényes árfolyamon történik. Az árfolyam 

alakulását az 5. pont tartalmazza. 

iv. Ebben az esetben a feladó elfogadja, hogy a csomag feladásakor az 

információs rendszerben, nem lehet meghatározni a pontos utánvét 

összeget, mely átutalásra kerül a feladó részére.  

  

4.2 Konverzió az információs rendszerben történő csomagfeladáskor 

i. A feladó az utánvét összegét megadhatja a csomag feladásának helye 

szerinti pénznemben, vagy pedig a kiszállítás helyének pénznemében. 
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ii. Az információs rendszerben történő csomagfeladáskor a Feladó 

tájékoztatva lesz a kiutalandó utánvét összegről.  

iii. A konverzió az információs rendszerben történő csomagfeladás napján 

érvényes árfolyam szerint lesz elszámolva. Az árfolyam alakulását az 5. 

pont tartalmazza. 

 

5. Az árfolyam és annak meghatározása  

 „ČSOB“ jelentése Csehszlovák Kereskedelmi Bank 

 „ECB“ jelentése Európai Központi Bank, http://www.ecb.europa.eu 

 „MNB“ jelentése Magyar Nemzeti Bank, http://www.mnb.hu/ 

 „BNR“ jelentése Román Nemzeti Bank, http://www.bnro.ro 

 „NBP“ jelentése Lengyel Nemzeti Bank, http://www.nbp.pl/ 

 

    5.1 Külföldi pénznemek CZK-ra 

i. Az EUR, RON, PLN, HUF pénznemekből CZK-ra történő átváltásnál a ČSOB 

deviza vásárlás aktuális árfolyama érvényes (4.1 rész - Konverzió az utánvét 

elszámolás készítésekor - szerint) 

ii. Az EUR, RON, PLN, HUF pénznemekből CZK-ra történő átváltásnál a ČSOB 

deviza vásárlás aktuális árfolyama érvényes 1% ponttal torzítva (4.2 rész - 

Konverzió az információs rendszerben történő csomagfeladáskor - szerint) 

iii. BGN-ből CZK-ba történő átváltás az ECB aktuális árfolyama szerint történik 

először EUR-ba, majd a ČSOB deviza vásárlás aktuális árfolyama szerint 

CZK-ba. (4.1 rész - Konverzió az utánvét elszámolás készítésekor - szerint). 

iv. BGN-ből CZK-ba történő átváltás az ECB aktuális árfolyama szerint történik 

először EUR-ba, majd a ČSOB deviza vásárlás aktuális árfolyama szerint 

CZK-ba 1% ponttal torzítva (4.2 rész - Konverzió az információs rendszerben 

történő csomagfeladáskor - szerint). 

 

    5.2 Külföldi pénznemek EUR-ra 

i. CZK-ból EUR-ba történő átváltásnál a ČSOB deviza eladás aktuális árfolyama 

érvényes (4.1 rész - Konverzió az utánvét elszámolás készítésekor - szerint) 

ii. CZK-ból EUR-ba történő átváltásnál a ČSOB deviza eladás aktuális árfolyama 

érvényes 1% ponttal torzítva (4.2 rész - Konverzió az információs rendszerben 

történő csomagfeladáskor - szerint) 

iii. Egyéb pénznemből EUR-ba történő konverziónál az ECB aktuális árfolyama 

érvényes 3% ponttal torzítva (4.1 rész - Konverzió az utánvét elszámolás 

készítésekor - szerint) 

iv. Egyéb pénznemből EUR-ba történő konverziónál az ECB aktuális árfolyama 

érvényes 4% ponttal torzítva (4.2 rész - Konverzió az információs rendszerben 

történő csomagfeladáskor - szerint) 

http://www.ecb.europa.eu/
http://www.mnb.hu/
http://www.bnro.ro/
http://www.nbp.pl/
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    5.3 Külföldi pénznemek HUF-ra 

i. Egyéb pénznemből HUF-ba történő konverziónál az MNB aktuális árfolyama 

érvényes 3% ponttal torzítva (4.1 rész - Konverzió az utánvét elszámolás 

készítésekor - szerint) 

ii. Egyéb pénznemből HUF-ba történő konverziónál az MNB aktuális árfolyama 

érvényes 4% ponttal torzítva (4.2 rész - Konverzió az információs rendszerben 

történő csomagfeladáskor - szerint) 

    5.4 Külföldi pénznemek RON-ra 

i. Egyéb pénznemből RON-ba történő konverziónál a BNR aktuális árfolyama 

érvényes 3% ponttal torzítva (4.1 rész - Konverzió az utánvét elszámolás 

készítésekor - szerint) 

ii. Egyéb pénznemből RON-ba történő konverziónál a BNR aktuális árfolyama 

érvényes 4% ponttal torzítva (4.2 rész - Konverzió az információs rendszerben 

történő csomagfeladáskor - szerint) 

   5.5 Külföldi pénznemek PLN-re 

i. Egyéb pénznemből PLN-be történő konverziónál az NBP aktuális árfolyama 

érvényes 3% ponttal torzítva (4.1 rész - Konverzió az utánvét elszámolás 

készítésekor - szerint) 

ii. Egyéb pénznemből PLN-be történő konverziónál az NBP aktuális árfolyama 

érvényes 4% ponttal torzítva (4.2 rész - Konverzió az információs rendszerben 

történő csomagfeladáskor - szerint) 

 

 

 

 

 

 

 

 


