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Budapest, 2020. március 23.

Néhány fiókot zárva tart az UniCredit Bank
Kollégái és ügyfelei egészsége és biztonsága kiemelten fontos az UniCredit Bank számára.
A jelenlegi helyzetben az UniCredit Bank határozott intézkedést hozott annak érdekében, hogy úgy
biztosítsa ügyfelei kiszolgálását országszerte, hogy közben óvja mind ügyfelei, mind kollégái egészségét.
Megelőző intézkedésként 2020. március 23-ától az UniCredit Bank néhány fiókja átmenetileg zárva tart.
A bank kéri ügyfeleit, hogy fiókjairól és azok nyitvatartási idejéről tájékozódjanak a fiókkereső szolgáltatás
segítségével, mely elérhető honlapján (https://www.unicreditbank.hu/hu/branch_finder.html) és Mobil
Bankjában.
A készpénzbefizetésre is alkalmas ATM-ek a fiókok átmeneti zárva tartása ideje alatt is üzemelnek.
Az UniCredit Bank továbbra is azon dolgozik, hogy minden fontos szolgáltatása igénybe vehető legyen
digitális csatornáin keresztül. Ügyfelei a termékekről és szolgáltatásokról minden lényeges információhoz
hozzájuthatnak, és a legfontosabb banki műveleteket elvégezhetik egyszerűen, gyorsan és biztonságos
módon a következő digitális csatornákon: a Mobil Bankban és eBankingben a magánszemély ügyfelek, a
SpectraNet Internet Bankingben a vállalkozások. A Magyarországon március 2-ától elérhető azonnali
fizetés rendszernek köszönhetően átutalásaik csupán néhány másodperc alatt célba érnek a nap 24
órájában.
Az UniCredit Bank továbbra is folyamatosan nyomon követi a kialakult helyzetet, és a „Jót s jól!” elve
alapján mindig a működésében érintettek legjobb érdeke szerint jár el.
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Az UniCredit
Az UniCredit sikeres páneurópai kereskedelmi bank, amely teljesen integrált vállalati és befektetési banki
szolgáltatásaival, valamint egyedülálló nyugat-, közép- és kelet-európai hálózatával áll széles ügyfélköre
rendelkezésére. Az UniCredit kínálatában a helyi és nemzetközi szakértelem egyaránt elérhető ügyfelei
számára, akiknek európai bankhálózatán keresztül páratlan hozzáférést nyújt 13 országra kiterjedő fő
piacainak vezető bankjaihoz: Olaszországban, Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában,
Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Horvátországban, Magyarországon, Oroszországban, Romániában,
Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában. Képviseleti irodáinak és fiókjainak nemzetközi hálózatán
keresztül az UniCredit világszerte további 18 országban szolgálja ki ügyfeleit.

