Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket az Államalapítás ünnepe körüli napok nyitvatartásáról.
2019. augusztus 9., péntek

pénteki munkarend

2019. augusztus 10., szombat

pénteki munkarend

2019. augusztus 16., péntek

pénteki munkarend

2019. augusztus 19., hétfő

munkaszüneti nap, minden bankfiókunk zárva tart

2019. augusztus 20., kedd

munkaszüneti nap, minden bankfiókunk zárva tart

2019. augusztus 21., szerda

szerdai munkarend

A belföldi és nemzetközi pénzforgalom teljesítési rendje:



A belföldi VIBER-forintátutalások befogadási határideje 2019. augusztus 10-én a
szokásos 16.30 óra helyett az elektronikus tételeknél 13.30 órára módosul, míg a
papíralapon benyújtott VIBER-megbízásoknál 13.00 óra lesz a határidő.



A 2019. augusztus 16-án a teljesítési rendben meghatározott idő után beadott
megbízások a következő banki munkanapon, 2019. augusztus 21-én (szerda)
teljesülnek.



A 2019. augusztus 10-én a teljesítési rendben meghatározott idő után beadott
megbízások a következő banki munkanapon, 2019. augusztus 12-én (hétfőn)
teljesülnek.



A belföldi forintátutalások befogadási határideje a 2019. augusztus 10-én
elektronikusan leadott kimenő tételeknél a szokásos 16.30 óra helyett 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.


A 2019. augusztus 10-én leadott devizabetét-lekötés, illetve a részleges vagy teljes
betétfeltörés 2019. augusztus 12-i értéknappal teljesül. A forintlekötések/feltörések
a normál hétköznapi rend szerint teljesülnek.



2019. augusztus 10-e a devizatranzakciók (devizaátutalások, átvezetések,
konverziók, valamint nemzetközi forintátutalások) tekintetében a megbízások
árfolyama, a befogadás és teljesítés napjának számítása szempontjából nem minősül
banki munkanapnak. Ezen a napon devizaárfolyam-jegyzés nincs.



A 2019. augusztus 9-én a teljesítési rendben meghatározott befogadási határidő után
benyújtott, valamint az augusztus 10-én beérkező devizaátutalási és átvezetési, illetve
külföldi megbízások (nemzetközi forint- és devizaátutalások) a következő banki
munkanapon, 2019. augusztus 12-én (hétfőn) kerülnek feldolgozásra.



A 2019. augusztus 16-án a teljesítési rendben meghatározott befogadási határidő
után benyújtott devizaátutalási és -átvezetési, illetve külföldi megbízások (nemzetközi
forint- és devizaátutalások) a következő banki munkanapon, 2019. augusztus 21-én
(szerda) kerülnek feldolgozásra.

Az értékpapírok forgalmazására vonatkozó teljesítési rend:
Állampapírok és kötvények megbízási rendje:
UniCredit sajátszámláról forgalmazott kötvényekre megbízás 2019. augusztus 10-én 12.00
óráig adható.
2019. augusztus 10-i elszámolási nappal a nem forintban denominált hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírokra (államkötvény, vállalati kötvény, jelzáloglevél, stb.) nem
rögzíthető adásvételi ügylet.
Prémium Magyar Állampapírokra vételi nyilatkozatot a Bank 2019. augusztus 10-én a fiók
nyitva-tartásának megfelelően fogad be.
1MÁP/MÁPPLUSZ: jegyzési megbízást a Bank 2019. augusztus 10-én a fiók nyitvatartásának megfelelően fogad be.

Befektetési alapok megbízási rendje:
2019. augusztus 10-én azok a magyar befektetési jegyek forgalmazhatók 12.00 óráig,
amelyekre az alapkezelő forgalmazást hirdetett meg. A Magyarországon regisztrált alapok
esetében a szombati munkanapokon az alapkezelők év közbeni közleménye alapján történik
a forgalmazás. Azoknál az alapoknál, melyeknél nincs meghirdetve forgalmazás, valamint a
külföldi alapoknál, a megbízások a következő banki munkanapon kerülnek rögzítésre a
rendszereinkben.
2019. augusztus 10-e a külföldi befektetési alapok esetén nem minősül Elszámolási és
Forgalmazási napnak.

Értéktári szolgáltatásokra vonatkozó megbízási rend:
Értékpapír-transzferekre, átvezetésekre és egyéb értéktári szolgáltatásokra 2019.
augusztus 10-én 12.00 óráig lehet megbízást adni.

Tőzsdei ügyletek megbízási rendje:
A 2019. augusztus 9-én tőzsdezárás után átvett és érkeztetett tőzsdei megbízások a
következő banki munkanapon, 2019. augusztus 12-én kerülnek ajánlatként a tőzsdei
ajánlatkezelő rendszerbe.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) augusztus 10-én kereskedési szünnapot tart, és
augusztus 19-én és augusztus 20-án munkaszüneti szünnapot tart.
A 2019. augusztus 16-án tőzsdezárás után átvett és érkeztetett tőzsdei megbízások a
következő tőzsdei kereskedési napon, 2019. augusztus 21-én kerülnek ajánlatként a
tőzsdei ajánlatkezelő rendszerbe.

Készpénzkiszállítás és készpénzjóváírások rendje:
Készpénzkiszállítás, vagy nagy összegű készpénzfelvétel bejelentése forintban egy nappal,
illetve devizában két nappal a kiszállítás vagy felvétel előtti napon 15.00 óráig lehetséges.
Figyelembe véve a 2019. augusztus 19-e és az augusztus 20-i ünnepnapokat a következő
banki munkanap 2019. augusztus 21.
Pénzbeszállítás esetén a pénzszállító által feldolgozott készpénzt a Bank a beszállítást
követő banki munkanapon írja jóvá. Figyelembe véve a 2019. augusztus 19-i és az
augusztus 20-i ünnepnapokat a következő banki munkanap 2019. augusztus 21.
Zsákos befizetés esetén a fiókban átvett tasakok tartalmát a Bank a beszállítást követő banki
munkanapon írja jóvá. Figyelembe véve a 2019. augusztus 19-i és a augusztus 20-i
ünnepnapokat a következő banki munkanap 2019. augusztus 21.
Üdvözlettel:
UniCredit Bank Hungary Zrt.

Dear Customers,

Please note the following changes in our opening hours around the 20 August national holiday
of Hungary

9 August 2019 ( Friday )

Friday opening hours

10 August 2019 ( Saturday )

Friday opening hours

16 August 2019 (Friday)

Friday opening hours

19 August 2019 (Monday)

All branches are closed

20 August 2019 (Tuesday)

All branches are closed

21 August 2019 (Wednesday)

Wednesday opening hours

Settlement order for domestic and international payments


On 10 August 2019, the deadline for the admission of domestic forint VIBER transfer
orders, submitted electronically, will be modified to 13:30 instead of the usual 16:30,
while the deadline for VIBER orders submitted on paper will be 13:00.



Any order submitted on 16 August 2019 after the cut-off time specified in the
settlement schedule will be settled on the next banking day, i.e. 21 August 2019
(Wednesday).



Any order submitted on 10 August 2019 after the cut-off time specified in the
settlement schedule will be settled on the next banking day, i.e. 12 August 2019
(Monday).



On 10 August 2019 the deadline for the admission of domestic forint transfer orders,
submitted electronically, will be modified to 13:00 instead of the usual 16:30, 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.



Foreign currency time deposit orders and early withdrawal orders concerning the
total amount of the time deposit or a part thereof submitted on 10 August 2019 will be
settled on 12 August 2019. Forint time deposit orders and orders for the early

withdrawal of forint time deposits will be performed as per the normal weekday
schedule.


10 August 2019 shall not be considered as business day in the process of receipt and
execution of foreign currency transactions (foreign currency transfers, inhouse
transfers, conversions, and international forint transfers). There is no foreign currency
exchange rate quotation on this day.



Any foreign currency payment, in-house account transfer and international order
(cross-border HUF and foreign currency transfer orders) submitted on 9 August 2019
and 10 August 2019 after the cut-off time specified in the settlement schedule will be
processed on the next banking day, i.e. 12 August 2019 (Monday).



Any foreign currency payment, in-house account transfer and international orders
(cross-border HUF and foreign currency transfer orders) submitted on 16 August 2019
after the cut-off time specified in the settlement schedule will be processed on the next
banking day, i.e. 21 August 2019 (Wednesday).

Settlement schedule for securities trade:
Sovereign bonds order schedule:
Orders for bonds traded on your UniCredit Own account may be issued by 12.00 on 10 August
2019.
No sale transaction can be recorded with a 10 August 2019 settlement date for debt
securities not denominated in forint (sovereign bonds, corporate bonds, mortgage bond,
etc.).
Premium Government Bonds on 10 August 2019, the Bank will accept purchase orders
during branch office opening hours.
1MÁP/MÁPPLUSZ: on 10 August 2019, the Bank will accept subscription orders during
branch office opening hours.
Order schedule for investment funds:
On 10 August 2019, those Hungarian units which the fund manager announced for trading
can be traded until 12:00. For funds registered in Hungary, trading takes place in accordance
with the fund managers’ intra-annual announcement on working Saturdays. For funds not
announced for trading, as well as for foreign funds, any order will be recorded in our system
on the next banking assignment day.
10 August 2019 will not be deemed a settlement and distribution date for foreign investment
funds.

Order schedule for repository services:

On 10 August 2019, orders for securities transfers, intra-account transfers and other
repository services can be submitted until 12:00.

Order schedule for stock exchange transactions
Any order received and time-stamped on 9 August and 10 August 2019 after the stock
exchange has closed, will appear as bids in the stock exchange bid management system on
the next banking day, i.e. 12 August 2019.
On 10 August the Budapest Stock Exchange (BÉT) will be closed and 19 August and
20 August will be public holidays.
Any stock exchange order received and time-stamped on 9 August and 10 August 2019
after the stock exchange has closed will be admitted as bids to the stock exchange bid
management system on the next trading day, 12 August 2019.

Order of cash deliveries and crediting cash deposits:
Notice of cash to be delivered to the client’s premises or of the withdrawal of large cash
amounts can be given by 15:00 one day before the delivery or withdrawal in forint and two
days before that in foreign currency. Taking into account the banking holidays of 19 August
and 20 August 2019, the next banking day will be 21 August 2019.
For cash deliveries to the Bank, the cash processed by the C.I.T. company shall be credited
by the Bank on the banking day following the delivery. Taking into account the banking
holidays of 19 August and 20 August 2019, the next banking day will be 21 August 2019.
For cash delivered to the Bank in bags, the contents of the bags received at the branch office
shall be credited by the Bank on the banking day following the delivery. Taking into account
the banking holidays of 19 August and 20 August 2019, the next banking day will be 21
August 2019.

Yours sincerely,
UniCredit Bank Hungary Zrt.

