AZ ALAPKEZELŐ KÖZLEMÉNYE
FRISSÍTVE 2020.11.23-ÁN
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy a COVID-19 koronavírus okozta járvány miatt
több forgalmazónk is a megszokott nyitvatartási időtől eltérő munkarendről számolt be. Az
alábbiakban tájékoztatásul közöljük a hozzánk eljuttatott módosításokat, az aktuális hivatalos
információkért kérjük forduljanak a Forgalmazókhoz.
Mindannyiunk egészségének megóvása érdekében Forgalmazó partnereinkkel közösen kérjük,
hogy csak a legszükségesebb esetben keressék fel a bankfiókot, javasoljuk, hogy az elérhető
digitális csatornákon vegyék igénybe szolgáltatásaikat.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a forgalmazó MKB Bank Nyrt. tájékoztatása szerint az
elektronikus értékesítési rendszer zavartalanul működik.
Tájékoztatjuk Tisztelt Befektetőinket, hogy az Alapkezelő a Forgalmazók felé mind a befektetési
jegy vásárlási, mind a visszaváltási megbízásoknak az eddig megszokottak szerinti határidőben
eleget tesz. Társaságunk a Bankszövetség ajánlásaival összhangban alakította át működési
rendjét, portfóliókezelési és alapkezelési szolgáltatásaink zavartalanok.
Köszönjük megtisztelő bizalmukat és jó egészséget kívánunk.
MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Változások a forgalmazási helyek elérhetőségében és nyitva tartásában:


MKB Bank Nyrt.

Nyitva tartás változása:
Veszprémi, és Herendi fiókokban kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel annak érdekében,
hogy a szükséges erőforrás átcsoportosításokkal a Veszprémi fiókban az ügyfélkiszolgálás
továbbra is fenntartható legyen, november 23-tól a Herendi fiók működését ideiglenesen a
forgalmazó szünetelteti (ez nem érinti a fióki ATM működését, mely továbbra is folyamatos).
2020. augusztus 31.-től a nem üzletközponti bankfiókok ismét az eredeti, normál nyitva tartás
szerint működnek.
Nyitvatartási rend:
Hétfő: 8:00-17:00

Kedd-Csütörtök: 8:00-16:00

Péntek: 8:00-15:00

Az üzletközpontokban található bankfiókok nyitvatartási rendje:


Pécs Árkád, Miskolc Plaza, Eurocenter, Csepel Plaza:

Hétfő: 08:00-17:00 Kedd-Csütörtök: 8:00-16:00 Péntek: 8:00-15:00


Mammut, MOM Park, Duna Plaza, Budapest Árkád, Győr Árkád:

Hétfő-Péntek: 9:00-17:00

A teljes bankfióki listát a https://mkb.hu/elerhetosegek/fiok-es-atm-kereso oldalon érhetik el.



Budapest Hitel – és Fejlesztési Bank Zrt.

A véglegesen bezárt fiókok:
2020. március 23-tól 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 25., és a 1053 Budapest, Kálvin tér 2. szám
alatt található bankfiók.
2020. március 23-tól határozatlan ideig zárva tartanak az alábbi bankfiókok:
Kispesti fiók (1191 Budapest XIX. kerület, Fő u. 7.), a József körúti fiók (1085 Budapest VIII. kerület,
József krt. 36.), a Nyírpalota u. fiók (1153 Budapest XV. kerület, Nyírpalota út 2.), valamint a Váci
Greens fiók (1138 Budapest XIII. kerület, Váci út 117-119. „A” épület)
Nyitva tartás változása:
A járványügyi helyzettel kapcsolatos enyhítések miatt 2020.05.25-től a korábbi nyitvatartási
rendnek megfelelően üzemel minden átmenetileg korlátozott nyitvatartással üzemelő bankfiók,
továbbá az alábbi bankfiókok is:
MOM fiók (1123 Budapest, Alkotás utca 53.), ÁRKÁD fiók (1106 Budapest, Kerepesi út 61.),
valamint a Mammut fiók (1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.).
2020. június 2-től a korábbi nyitvatartási időnek megfelelően üzemel az alábbi fiók:
Campona Bevásárlóközpont fiók (1222 Budapest Nagytétényi u. 37-43)
Új fiók nyitása:
Az MKB Befektetési Alapok befektetési jegyeinek forgalmazása 2020. április 20-tól a Budai
Privátbanki Központban (1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12., 3.em.) megnyíló bankfiókban is
elérhetővé válik. A fiók nyitva tartása: H-Cs: 9.00-17.00-ig, P: 9.00-15.00 óráig tart.
Felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét, a Budapest Bank Zrt. Internetbank oldalán is tudnak
megbízást rögzíteni forgalmazott alapjainkra.



Concorde Értékpapír Zrt.

Székhelyén: HillSide Irodaház 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61. B. Épület 7. emelet) 2020. március
20. napjától az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje átmenetileg H-P 9:00-15:00 óráig tart. Az
ügyfélfogadás kizárólag előzetes telefonos időpont egyeztetéssel történik, időpontfoglalás az
alábbi weboldalon érhető el: https://www.con.hu/idopontfoglalas/ .


UniCredit Bank Hungary Zrt.

Székhelyén: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. az ügyletkötési idő átmenetileg H-P 9:00-15:00
óráig tart.



ERSTE Befektetési Zrt.

Nyitva tartás változása:
Az ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó Erste World és Erste Private Banking
fiókokban befektetési jegyek forgalmazására megállapított nyitvatartási idő: H-P: 9-15:00 óra



MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

A MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2020. október 1.-től meghatározott MKB befektetési
alapok forgalmazója, az erről szóló tájékoztatás itt érhető el:
https://mkbpannonia.hu/images/kozzetetelek/Forgalmazasi_helyek%20_valtozasa_hirdetmeny_2
0200922.pdf
Az érintett alapok forgalmazására nyitva álló forgalmazási helyek
- A befektetési jegyek forgalmazására megállapított nyitvatartási idő: H-P: 9-16.00 óra
között, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és az MTB Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. függő ügynökeinek fiókjaiban, amelyek listáját az MTB Zrt.
Üzletszabályzatának 9. számú melléklete tartalmazza
itt: https://mtb.hu/9sz-melleklet-ugynoklista-kirendeltsegekkel#
-

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. internetes felületei

Nyitva tartás változása:
-

