2019.02.04. Fiókhálózati közzététel
Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10041054, továbbiakban: Bank) - hivatkozással a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.
törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezésre - ezennel
közzéteszi, hogy a Bank
Győr, Árpád úti Fiókja (9021 Győr, Árpád út 42.) 2019. február 8-án (péntek) 15:00 órakor felújítási
munkálatok miatt ideiglenesen bezár. A helyettesítő bankfiók a Győr Bajcsy- Zs. úti Fiók (9021 Győr,
Bajcsy-Zs. u. 30-32.), mely 2019. február 15-ig látja el az ügyfelek kiszolgálását a városban. Ezzel
párhuzamosan a Győr-Moson Sopron megyei Vállalati Iroda ideiglenesen szintén a Győr Bajcsy- Zs. úti
Fiókba költözik át.
2019. február 15-én (péntek) 15:00 órakor a Győr Bajcsy-Zs. úti fiók ezen a helyszínen megszünteti
tevékenységét és fiókösszevonás keretében a teljes körűen felújított Győr Árpád úti Fiókba költözik át.
A felújított győri fiók a sorban már a harmadik, ahol az Erste új fióki koncepciója valósul meg, mely
szakít az évszázadok óta csaknem változatlan, hivatali jellegű stílussal és elrendezési elemekkel. A
fiókokban megújul a belső tér és a folyamatok is fokozatosan átalakulnak, annak érdekében, hogy
minél több idő maradjon a tanácsadásra és az értékesítésre. Így kevesebb adminisztráció és több
személyes élmény várja majd az ügyfeleket.
2019. február 18-án 8:00 órakor a Győr Árpád úti Fiók az alábbi nyitvatartási rendnek megfelelően
várja ügyfeleit:
Hétfő:
Kedd - Csütörtök:
Péntek:

8:00 – 17:00
8:00 – 16:00
8:00 – 15:00

Fentiekkel egyidejűleg a Győr Bajcsy-Zs. úti Erste World lokáció (9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 30-32.) és a
Győr Bajcsy- Zs. úti Erste Private Banking lokáció (9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 30-32.) ezen a címen
megszünteti tevékenységét és a Győr Árpád úti Fiókba (9021 Győr, Árpád út 42.) költözik át 2019.
február 18-tól.
A fentieken túl teljes körű pénzügyi szolgáltatással bármely bankfiókunkban állunk ügyfeleink
rendelkezésére.
Teljes fiókhálózatunk listája a www.erstebank.hu oldalon, az Erste Bank hálózata menüpontban
tekinthető meg.
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