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Budapest, 2016. július 14.

Adománnyal ünnepelt az UniCredit

Egymillió forint támogatást kapott a Bátor Tábor az
ünnepélyes megnyitón
Új design szerint kialakított, minden eddiginél több munkatárssal dolgozó, közel 500
m2-es egységet nyitott az UniCredit Bank a Duna Pláza második emeletén. A bankfiók
megnyitóján 1 millió forint adományt kapott a XIII. kerületi székhelyű Bátor Tábor
Alapítvány.
Kiemelkedően nagy létszámú, 25 fős csapattal működő és rendkívül tágas, környezetbarát
megoldásokkal kialakított új fiókot nyitott a Duna Pláza második emeletén az UniCredit Bank.
A korszerű kialakításnak és a – hazai piacon különösen – nagynak számító alapterületnek
köszönhetően minden adott ahhoz, hogy a fiókba látogató ügyfelek a pénzügyeik intézésekor
kényelmesen, a bizalmas információk megbeszélésére alkalmas, elkülönített terekben
beszéljék meg igényeiket, terveiket a tanácsadókkal. A 4 pénztárral és kényelemes
ügyfélvárakozóval rendelkező, akadálymentesített fiókban pénzbefizetős automata várja az
ügyfeleket, és vidám játszósarok áll a gyermekekkel érkezők rendelkezésére.
A megnyitó ünnepségen a bank nevében Patai Mihály, elnök-vezérigazgató, Aleksandra
Cvetkovic, a bank lakossági és kisvállalati divízióvezetője és Tamási Andrea fiókvezető adta
át az 1 millió forintot jelképező adománycsekket az idén 15 éves Bátor Tábor Alapítványnak,
amely közel ugyanennyi ideje az UniCredit ügyfele.
„Alapelvünk, hogy a kiváló pénzügyi szolgáltatásokon túl is tevékenyen részt vegyünk a helyi
közösségek életében – mondta el Aleksandra Cvetkovic. – Büszkék vagyunk rá, hogy a
súlyosan beteg gyermekeket és családjaikat segítő Bátor Tábor Alapítványt az ügyfeleink
között tudhatjuk, és megtisztelő a számunkra, hogy adományunkkal segíthetjük sorsokat
formáló munkájukat.”
„Alapítványunk idén is közel 1000 súlyosan beteg gyermeket és családjukat fogadja
élményterápiás táboraiban, amelyek a résztvevők számára teljesen ingyenesek. Az
UniCredit nagylelkű adománya működésünk szempontjából fontos támogatás és sok-sok
gyerkőc arcára varázsol majd mosolyt. Köszönjük!” – mondta Vadász Ervin, a Bátor Tábor
Alapítvány ügyvezető igazgatója.
További információ:
Smid Beáta
Marketing és kommunikációs ügyvezető igazgató
e-mail: beata.smid@unicreditgroup.hu
UniCredit:
Az UniCredit Európa egyik vezető kereskedelmi bankja, amely 16 európai országban van jelen
intézményhálózatával. Teljes hálózatunk, mely több mint 7000 fiókból áll, és amelyben több mint 125 000 teljes
munkaidős kolléga dolgozik, mintegy 50 piacra terjed ki (2015. december 31-i adatok).
A közép- és kelet-európai régióban az UniCredit működteti a legnagyobb, csaknem 3000 (Törökországgal együtt)
fiókból álló nemzetközi bankhálózatot.
A csoport a következő országokban folytatja tevékenységét: Ausztria, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina,
Bulgária, Cseh Köztársaság, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország,
Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország.

