Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. november 10-én, szombaton Bankunk az alábbi pénztári nyitvatartási
órákat és benyújtási határidőket alkalmazza:
HUF belföldi átutalás (elektronikus és papír alapú)
VIBER belföldi átutalás (elektronikus és papír alapú)
Pénztári nyitvatartás

11:30
12:00
9:30 – 12:30 között

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a nemzetközi pénzügyi és átutalási rendszerek sajátosságaiból adódóan a
november 10-i napon, illetve november 10-i értéknapra nem áll módunkban valutát érintő pénztári műveletet
teljesíteni, devizaátutalási, konverziós átutalási és betétlekötési megbízást befogadni, illetve teljesíteni.
Ezenfelül tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2018. december 1-én, szombaton és december 15-én, szombaton
Bankunk pénztári és könyvelési bankszünnap miatt zárva tart, így ezeken a napokon, illetve ezekre az
értéknapokra nem áll módunkban pénztári műveletet teljesíteni, átutalási, konverziós átutalási és betétlekötési
megbízást befogadni, illetve teljesíteni.
Szíves megértésüket előre is köszönjük, kérdés esetén kollégáink szívesen állnak rendelkezésükre.

Budapest, 2018. november 5.
Üdvözlettel:
Deutsche Bank AG
Magyarországi Fióktelepe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dear Client,
Please be kindly advised that on Saturday, November 10, 2018 the Bank will apply the below cut off times
and cash desk opening hours (CET):
GIRO domestic outgoing payment (paper based and electronic)
VIBER outgoing payment (paper based and electronic)
Cash desk opening hours

11:30 a.m.
12:00 a.m.
9:30 a.m. – 12:30 a.m.

Further, please be informed that due to the characteristics of international financial and payment systems the
Bank won’t be in the position to accept and execute foreign currency payments or cash transactions (either
with, or without conversion), foreign exchange conversions and orders for term deposits in any currency on
November 10, and with this booking date.
In addition, please be kindly advised that the Bank will be closed for business on Saturday, December 1 and
December 15, 2018 ; therefore we won’t be able to accept and execute payments, cash transactions (either
with, or without conversion), foreign exchange conversions and orders for term deposits in any currency.
Thank you for your kind understanding. In case of any questions we are gladly at your disposal.
Budapest, November 5, 2018
Yours sincerely,
Deutsche Bank AG
Hungary Branch

