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Szeged, 2017. április 6.

Újított az UniCredit Bank Szegeden
Megújult fiókkal várja ügyfeleit az UniCredit Bank Szegeden a Kossuth Lajos sugárúton.
A kétszintes, 700 négyzetméteren működő bankfiók új, korszerű arculatot és berendezést
kapott, és megnőtt a kiszolgáló személyzet létszáma is.
Megújult az UniCredit Bank Kossuth Lajos sugárúti, 1996 óta működő fiókja. A kétszintes,
legmodernebb ügyféligényeknek megfelelően kialakított fiókban a két állandó pénztár mellett
kialakítottak egy eseti kifizetőhelyet a földszinten, az emeleten pedig két új tárgyalóval bővült a
helyiségek száma. Átalakult az emeleten a vállalati ügyfeleket kiszolgáló részleg, mostantól már
két ATM is az ügyfelek rendelkezésére áll, továbbá kialakításra került egy 24 órás
készpénzfelvételre alkalmas zóna is.
„A város vezetői szüntelenül azon dolgoznak, hogy Szeged lépést tartson az európai városok
fejlődésének ütemével. Az új arculattal és modern belsővel újranyíló fiókunk révén a magunk
eszközeivel mi is ezt a törekvést támogatjuk” – mondta az ünnepélyes megnyitón Melegné Ágh
Krisztina, az UniCredit Bank Hungary Zrt. helyi fiókvezetője.
A változásokkal egy időben a Kárász utcai bankfiók valamennyi ügyfele átkerül a megújult
Kossuth Lajos sugárúti fiókba, amely így megnövelt létszámmal, összesen 23 munkatárssal
várja az ügyfeleket.
„Az UniCreditnél nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a legmagasabb színvonalú kiszolgálást
nyújtsuk ügyfeleinknek. Ennek része az is, hogy nemcsak termékeinket és szolgáltatásainkat,
de bankfiókjaink helyét és kialakítását is a folyamatosan változó ügyféligényekhez igazítjuk” –
mondta Aleksandra Cvetkovic, a bank Lakossági és Kisvállalati divíziójának vezetője.
A bank a helyi közösség támogatása mellett is elkötelezett, a megnyitó eseményen fél-félmillió
forint pénzadománnyal támogatta a szegedi Korábban Érkeztem és a szentesi Zenével a Rákos
Gyermekekért alapítványok munkáját.
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Az UniCredit
Az UniCredit erős páneurópai vállalatcsoport, amely letisztult kereskedelmi banki modellel, tökéletesen
integrált vállalati és befektetési banki szolgáltatásokkal és egyedülálló nyugat-, közép- és kelet-európai
hálózatán keresztül szolgálja ki széles, 25 milliós ügyfélkörét.
Az UniCredit kínálatában a helyi szakértelem nemzetközi hozzáféréssel párosul, ügyfeleinek globális
rendelkezésre állást és támogatást nyújt – páratlan, 14 országra kiterjedő fő piacainak és további 19
ország vezető bankjain keresztül. Az UniCredit európai bankhálózata Olaszország, Németország,
Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia,
Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia és Törökország piacára terjed ki.

