Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a pünkösd (május 21-e) körüli napok nyitvatartásáról.
2018. május 18., péntek

pénteki munkarend

2018. május 21., hétfő

Munkaszüneti nap, minden bankfiókunk zárva tart.

2018. május 22., kedd

keddi munkarend

A belföldi és nemzetközi pénzforgalom teljesítési rendje:


A 2018. május 18-án cut off time után leadott devizabetét-lekötés, illetve a részleges vagy
teljes betétfeltörés 2018. május 22-i értéknappal teljesül.



A május 18-án cut off time után benyújtott megbízások és átvezetések, illetve külföldi
megbízások (nemzetközi forint- és devizaátutalások) a következő munkanapon (2018. május
22-én kedd) kerülnek feldolgozásra.

A tőzsdei ügyletek megbízási rendje:
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2018. május 21-én kereskedési szünnapot tart.
A 2018. május 18-án tőzsdezárás után átvett és érkeztetett tőzsdei megbízások a következő
tőzsdei kereskedési napon, 2018. május 22-én kerülnek ajánlatként a tőzsdei ajánlatkezelő
rendszerbe.

2018. május 11.

Üdvözlettel:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

11 May, 2018.

Dear Clients,

Hereby we inform you on the opening hours of the days of the Pentecost holidays and around.
Friday, 18 May, 2018

Friday opening hours

Monday, 21 May, 2018

Public holiday, all bank branches are closed.

Tuesday, 22 May, 2018

Tuesday opening hours



FX deposit fixing as well as partial or complete deposit breaking orders submitted after cut off
time on 18 May, will only be executed with the value date of 22 May, 2018. The forint deposit
fixing/breaking will be processed as per usual working order.



The FX transfer, intrabank transfer and foreign orders (international forint and FX transfers)
submitted after cut off time on 18 May, 2018 will be processed on the next working day
(Tuesday, 22 May, 2018).

Schedule for stock exchange orders:
On 21 May, 2018 the Budapest Stock Exchange is closed. Stock exchange orders received
and registered after closing time on 18 May, will be entered into the stock exchange
management system on the following stock exchange day, i.e. on 22 May, 2018.

Yours sincerely,
UniCredit Bank Hungary Zrt.

