
 

 
  

  

 

  
 

 

 Tisztelt Ügyfelünk!  

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2020. augusztus 29-én bankszünnapot tartunk. Emiatt augusztus 29-én, vagy 

augusztus 29-i értéknapra nem áll módunkban semmilyen pénzforgalmi vagy pénztári műveletet teljesíteni. Ez 

alól kivételt képez a beérkező Azonnali Átutalások jóváírása. 

Ezen felül tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. augusztus 10-i hatállyal módosításra kerül a Kondíciós Lista 

Vállalati Ügyfelek részére az alábbiak szerint.  

2020. augusztus 10-től a 100 000 EUR-t meghaladó összegű, konverziós, beérkező SEPA átutalások esetén 

is – a nem-SEPA, 100 000 EUR-t meghaladó összegű, konverziós, beérkező átutalások feldolgozási 

folyamatával megegyezően – egyedi árfolyamot használunk. A módosítás összességében az Ügyfél számára 

nem kedvezőtlen, ezért a Bank közelebbi hatályba lépési időpontot alkalmaz. A módosított Kondíciós Lista 

elérhető a bank honlapján (www.db.hu), az “Üzletszabályzatok és Kondíciók” menüpont alatt. A változásokat 

elfogadottnak kell tekinteni, ha ellenük az Ügyfél írásban, a hatályba lépést megelőzően nem emel kifogást.  

Amennyiben kérdésük lenne, forduljanak bizalommal kapcsolattartójukhoz. 

Budapest, 2020. augusztus 3. 

Üdvözlettel:  

Deutsche Bank AG 
 Magyarországi Fióktelepe 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------  

Dear Client,  

Please be kindly advised that we will hold a bank holiday on August 29th, 2020. Consequently, we will not able 

to execute any cash management or cashier’s desk transaction on August 29th, or with value date August 29th 

except crediting incoming Instant Payments.  

Further, we would like to inform you that effective August 10th, 2020 we will modify the Bank’s List of Terms 

and Conditions as per below: 

Starting August 10th, 2020, SEPA incoming transaction exceeding EUR 100 000 and requiring conversion, will 

be processed the same way as non-SEPA incoming transactions exceeding EUR 100 000 and requiring 

conversion, and will be executed by applying a special FX rate. The amendment is not detrimental to the Client, 

therefore the Bank applies a nearer date of entering into force. The amended List of Terms and Conditions is 

available on the Bank’s webpage (www.db.hu) under ‘General Terms and Conditions’. The changes shall be 

deemed to have been accepted if the Customer does not object thereto in writing prior to the entry into force. 

 In case you have any questions, feel free to contact your relationship manager. 

Budapest, August 3, 2020  

       Yours sincerely,  

Deutsche Bank AG 
 Hungary Branch 

http://www.db.hu/
http://www.db.hu/

