Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket az Augusztus 20. Államalapítás ünnepe körüli napok nyitvatartásairól.

2020. augusztus 19., szerda

szerdai munkarend

2020. augusztus 20., csütörtök

Munkaszüneti nap, minden bankfiókunk zárva tart.

2020. augusztus 21., péntek

Munkaszüneti nap, minden bankfiókunk zárva tart.

2020. augusztus 24., hétfő

hétfői munkarend

2020. augusztus 28., péntek

pénteki munkarend

2020. augusztus 29., szombat

pénteki munkarend

2020. augusztus 31., hétfő

hétfői munkarend

Mielőtt felkeresné valamelyik bankfiókunkat, kérjük tájékozódjon annak nyitvatartásáról bankunk honlapján
(www.unicreditbank.hu) a jobb oldalon található Fiók- és ATM kereső menüpontban.
A belföldi és nemzetközi pénzforgalom teljesítési rendje:


A 2020. augusztus 19-én zárásidő után leadott devizabetét-lekötés, illetve a részleges vagy teljes
betétfeltörés 2020. augusztus 24-i értéknappal teljesül.



A 2020 augusztus 19-én zárásidő után benyújtott megbízások és átvezetések, illetve külföldi
megbízások (nemzetközi forint- és devizaátutalások) a következő munkanapon (2020. augusztus 24.
hétfő) kerülnek feldolgozásra.



A 2020. augusztus 29-én zárásidő után leadott devizabetét-lekötés, illetve a részleges vagy teljes
betétfeltörés 2020. augusztus 31-i értéknappal teljesül.



A belföldi VIBER-forintátutalások befogadási határideje 2020.augusztus 29-én elektronikus tételeknél
13.30 órára módosul, míg a papíralapon benyújtott VIBER-megbízásoknál 12.00 óra lesz a határidő.



A belföldi forintátutalások befogadási határideje a 2020. augusztus 29-én az elektronikusan leadott
kimenő tételeknél 13.00 órára módosul, míg a papíralapon benyújtott (formanyomtatványos és nem
formanyomtatványos) megbízásoknál aznapi teljesítésre 12.00 óra a határidő. Elektronikusan beadott
bankon belüli átutalásokat változatlanul 18.00 óráig lehet indítani.



Az augusztus 29-én zárásidő után benyújtott konverzió nélküli belföldi forint megbízások és
átvezetések a következő munkanapon (2020. augusztus 31. hétfő) kerülnek feldolgozásra.



Az azonnali fizetési rendszeren keresztül bonyolított átutalások esetében mindennap 24 órában állunk
ügyfeleink rendelkezésére.



Az augusztus 28-án zárásidő után benyújtott devizaátutalási és -átvezetési, illetve külföldi megbízások
(nemzetközi forint- és devizaátutalások, beszedések) a következő munkanapon (2020. augusztus 31.
hétfő) kerülnek feldolgozásra.



2020. augusztus 29. a devizatranzakciók (devizaátutalások, átvezetések, konverziók, beszedések,
valamint nemzetközi forintátutalások) tekintetében a megbízások árfolyama, a befogadás és teljesítés
napjának számítása szempontjából nem minősül banki munkanapnak. Ezen a napon devizaárfolyamjegyzés nincs.

A tőzsdei ügyletek megbízási rendje:
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2020. augusztus 20-án, augusztus 21-én és augusztus 29-én
kereskedési szünnapot tart.
A 2020. augusztus 19-én tőzsdezárás után átvett és érkeztetett tőzsdei megbízások a következő
tőzsdei kereskedési napon, 2020. augusztus 24-én kerülnek ajánlatként a tőzsdei ajánlatkezelő
rendszerbe.
A 2020. augusztus 28-án tőzsdezárás után átvett és érkeztetett tőzsdei megbízások a következő
tőzsdei kereskedési napon, 2020. augusztus 31-én kerülnek ajánlatként a tőzsdei ajánlatkezelő
rendszerbe.

2020. augusztus 12.
Üdvözlettel:
UniCredit Bank Hungary Zrt.

12 August, 2020.
Dear Clients,
Please be informed on the opening hours of the days around the 20th August national holiday of Hungary.

Wednesday, 19 August, 2020

Wednesday opening hours

Thursday, 20 August, 2020

National holiday, all bank branches are closed.

Friday, 21 August, 2020

All bank branches are closed.

Monday, 24 August, 2020

Monday opening hours

Friday, 28 August, 2020

Friday opening hours

Saturday, 29 August, 2020

Friday opening hours

Monday, 31 August, 2020

Monday opening hours

Before visiting one of our branches, please check the opening hours on our website (www.unicreditbank.hu).


FX deposit fixing, as well as partial or complete deposit breaking orders submitted after cut off time on
19 August, will only be executed with the value date of 24 August, 2020. The forint deposit
fixing/breaking will be processed as per usual working order.



The payment orders (except the forint instant payments), intrabank transfer and foreign orders
(international forint and FX transfers) submitted after cut off time on 19 August, 2020 will be processed
on the next working day (24 August, 2020).



FX deposit fixing, as well as partial or complete deposit breaking orders submitted after cut off time on
29 August, will only be executed with the value date of 31 August, 2020. The forint deposit
fixing/breaking will be processed as per usual working order.



On 29 August 2020, the deadline for the admission of domestic forint VIBER transfer orders, submitted
electronically, will be modified to 13:30, while the deadline for VIBER orders submitted on paper will
be 12:00.



On 29 August 2020 the deadline for the admission of domestic forint transfer orders, submitted
electronically, will be modified to 13:00, while the deadline for orders submitted on paper (on a form
or otherwise) for same day settlement is 12:00. Intrabank transfer orders submitted electronically may
be initiated until 18:00 as usual.



The domestic forint payment orders (except the forint instant payments), intrabank transfer orders
submitted after cut off time on 29 August, 2020 will be processed on the next working day (31 August,
2020).



The services are available 0-24 hour every day for our customers in case of transactions performed
via instant payment system.



Foreign currency payments, in-house account transfers and international orders (cross-border HUF
and foreign currency transfer orders, direct debits) submitted on 28 August 2020 after the cut-off time
will be processed on the next working day (31 August, 2020).



29 August 2020 shall not be considered as business day in the process of receipt and execution of
foreign currency transactions (foreign currency transfers, in-house transfers, conversions, direct debit
and international forint transfers). There is no foreign currency exchange rate quotation on this days.

Schedule for stock exchange orders:
On 20 August, 21 August and 29 August, 2020 the Budapest Stock Exchange is closed. Stock
exchange orders received and registered after closing time on 19 August, will be entered into the
stock exchange management system on the following stock exchange day, i.e. on 24 August, 2020.
Stock exchange orders received and registered after closing time on 28 August, will be entered into
the stock exchange management system on the following stock exchange day, i.e. on 31 August,
2020.
Yours sincerely,
UniCredit Bank Hungary Zrt.

