Viiveet siirroissa
Siirron käynnistäminen (lasketaan mahdollisesta hyväksymisestä)

Siirron valmistuminen
Kaupankäyntitililtä luotettavien tilien luettelossa
Muut tapaukset
olevalle tilille

Ma-to ennen klo 11

Samana päivänä klo 11

Ma-to klo 11-17

Välittömästi

Ma-to klo 17 jälkeen
Pe ennen klo 11
Pe klo 11-17
Pe klo 17 – Ma klo 11

Päivä +1 klo 11
Samana päivänä klo 11
Välittömästi
Ma klo 11

Päivä +1 klo 13
Päivä +1
Vahvistusaika +2h
Päivä +2 klo 13
Ma klo 13
Ma vahvistusaika +2h
Ti klo 13

Viive on aina vähintään 26 tuntia (paitsi kaupankäyntitilin kohdalla). Lasku keskeytetään kuitenkin aina viikonlopuksi ja pyhiksi.
Pääsääntö viiveen laskemisessa on, että siirto on valmis siirtoa seuraavana arkipäivänä mutta
2h myöhempään aikaan kuin aloitus. Samoin jos siirto aloitetaan johonkin muuhun aikaan kuin
arkipäivänä klo 11-17, alkaa 26h laskeminen todellisuudessa vasta seuraavasta arkipäivästä klo
11. Kaupankäyntitililtä tilille joka on luotettavien tilien luettelossa, voi siirron tehdä muuten ilman viivettä mutta jos siirto aloitetaan muuten kuin arkipäivänä klo 11-17 välillä, se valmistuu
vasta seuraavana arkipäivänä klo 11.
Esimerkkejä laskemisesta tavallisissa tilisiirtotapahtumissa:
1. Siirto aloitetaan tiistaina klo 12, joten se on valmis seuraavana päivänä eli keskiviikkona
klo 14.
2. Siirto aloitetaan perjantaina klo 13, joten se on valmis viikonlopun jälkeen maanantaina
klo 15.
3. Siirto aloitetaan lauantaina klo 14, joten 26h lasku alkaa vasta seuraavana arkipäivänä
(maanantaina klo 11), joten siirto on valmis tiistaina klo 13.
4. Siirto aloitetaan keskiviikkona klo 16.30, joten se on valmis torstaina klo 18.30 vaikka
tämä onkin vasta klo 17 jälkeen.
5. Siirto aloitetaan torstaina klo 17.02, mutta koska se on vasta 17 jälkeen, käynnistyy
siirron viive ja 26h laskeminen vasta perjantaina klo 11. Koska tätä seuraa vielä viikonloppu, on siirto valmis maanantaina klo 13.
6. Siirto aloitetaan vapunaattona 30.4. klo 12, joten se on valmis vasta 2.5. klo 14.

Viiveet luotettavien tilien luettelon päivityksessä
Viive luotettavien tilien luettelon päivityksessä on aina 7 työpäivää. Jos lisäys tehdään ja hyväksytään maanantaina (tavallisella viikolla ilman arkipyhiä), tulee lisäys voimaan seuraavan viikon
keskiviikkona.

