Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy bankunk Budapest, Alkotmány utca 4. szám alatti fiókja felújítási
munkák miatt 2021. szeptember 6 – december 12. között zárva tart.
Megújult, tágasabb fiókunkat előreláthatóan 2021. december 13-án, hétfőn nyitjuk meg.
Amennyiben a felújítás miatt a fent említett dátumokban eltérés adódna, természetesen ismét
értesítést küldünk.
A felújítási időszakban Alkotmány utcai tanácsadóink a Szent István körúti fiókunkban
érhetőek el.
A fenti időszakban az Alkotmány utca 4. sz. alatti helyszínen nem üzemelnek az ATM
berendezések. Készpénzfelvételre és befizetésre alkalmas ATM legközelebb a Szent István
körút 16. szám alatti bankfiókunkban lesz elérhető.
Az ügyfélszéfek fizikailag az Alkotmány utca 4. sz. alatt maradnak, de a szolgáltatás a felújítási
munkák ideje alatt a Szent István körút 16. szám alatti bankfiókból érhető el.
A beérkező bankszámlakivonatokat, hitelkártyákat és meghosszabbított betéti kártyákat is a
Szent István körúti bankfiókunkban veheti át. Fiókunk pontos címe:
1137 Budapest, Szent István körút. 16.
Nyitva tartás: hétfő: 08:00-17:00, kedd-csütörtök: 08:00-16:00, péntek: 08:00-15:00
Természetesen banki ügyeinek intézéséhez Ön más fiókot is választhat. A részletes fióklistát
bankunk honlapján (www.unicreditbank.hu), a jobb oldalon található Fiók- és ATM-kereső
menüpontban találja.
Ha fiókjainkkal vagy a fentiekkel kapcsolatosan kérdése merül fel, kérjük, hívja telefonos
ügyfélszolgálatunkat a +36 (1/20/30/70) 325-3200 telefonszámon!
Bankunk számára rendkívül fontos, hogy ügyfeleink elégedetten vehessék igénybe
szolgáltatásainkat, a felújítás is ezt a célt szolgálja. Bízunk abban, hogy hamarosan
személyesen is üdvözölhetjük Önt megújult bankfiókunkban.
Megértését köszönjük,
Budapest, 2021. augusztus 5.
Tisztelettel:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
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Dear Client,
Please be informed that our branch located at Budapest, Alkotmány utca 4. is going to be
closed due to renovation from 6th September to 12 December 2021.
During the renovation, all our banking and financial services (including ATM) will be
available in our nearby branch located at 1137 Budapest, Szent István körút 16.
Opening hours: Monday: 8.00 a.m. - 5.00 p.m.; Tuesday - Thursday: 8. a.m. - 4.00 p.m.;
Friday: 8.00 a.m. -3.00 p.m.
The physical location of safe deposit boxes will remain in Alkotmány utca branch but you will
be able to access the service at Szent István körút branch.
Incoming account statements, credit cards and renewed debit cards will also arrive to Szent
István körút branch.
Our refurnished, more spacious branch will open on 13 December 2021 (Monday). In case of
any changes in the above dates due to the renovation, we will come back to you with further
information.
Certainly, you can choose another branch to manage your financial affairs. Please check the
branch list on our website (www.unicreditbank.hu).
If you have any questions regarding our branches or the above information, please call our
customer service at +36 (1/20/30/70) 325-3200.
It is highly important to UniCredit Bank to give our clients the very best service, and this
renovation also serves this purpose. We are looking forward to being at your disposal in our
new, modernized branch.
Thank you for your understanding.
Budapest, 5 August 2021
Best regards,
UniCredit Bank Hungary Zrt.

