Az MKB Bank és a Budapest Bank egyesülésénél az átállási időszakban elérhető befektetési szolgáltatások és termékek köre
2022.04.01-ején (pénteken) a már egyesült MKB Bank Nyrt. bankfiókjai rövidített nyitvatartással, 12:00-ig lesznek nyitva. 2022.04.04-én (hétfőn) az MKB fiókok egységesen
zárva tartanak. Pénteken 12:00 után, illetve hétfőn egész nap ennek megfelelően nem lesz lehetőség olyan megbízások kezdeményezésére, melyek kizárólag bankfiókban
érhetőek el (pl. értékpapír számlanyitás, számlazárás, vagy transzfer).
Az egyesülést megelőző napokban adott értékpapír – pl. befektetési jegy, állampapír - megbízások esetében (akár az MKB Bank Nyrt-nél, akár a Budapest Bank Zrt.-nél rögzített
megbízások), amelyek elszámolása, teljesülése 2022.04.01-ején vagy 2022.04.04-én esedékes, az elszámolásra/teljesülésre a jelzett napokon zavartalanul sor kerül. Ennek
keretében szintén zavartalanul sor kerül 2022.04.04-én a 2022. március 28-i héten jegyzett Magyar Állampapír Plusz (MÁP+), illetve az esedékes N261004 (N2026/40) MÁP+
kamatjuttatás jóváírására is.

MKB ügyfelek számára elérhető termékek, szolgáltatások
Fiókhálózatban

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. kezelésében
lévő befektetési alapok jegyei
MKB Bank Nyrt. által forgalmazott egyéb
befektetési alapok jegyei, illetve egyéb
értékpapírok
BÉT részvények, BétA piaci részvények
Prémium Magyar Állampapír vételére
vonatkozó nyilatkozattétel (elsődleges
forgalmazás/adagolt kibocsátás keretében)
Jegyzési nyilatkozat tétele Egyéves Magyar
Állampapírra és Magyar Állampapír Pluszra

TeleBANKáron
(VideoBANKon)*

MKB NetBANKár (Lakossági és
Business / PCBankár)

Treasury - Telefonon
(kódszóval megerősített
hívásban)

04.01-én
(péntek)

04.04-én
(hétfőn)

04.01-én
(péntek)

04.04-én
(hétfő)

04.01-én
(péntek)

04.04-én
(hétfő)

04.01-én
(péntek)

04.04-én
(hétfő)

12:00-ig

zárva

15:00-ig

17:00-ig

15:00-ig

16:45

15:00-ig

17:00-ig

12:00-ig

zárva

15:00-ig

17:00-ig

nem elérhető

nem elérhető

15:00-ig

12:00-ig

zárva

Tőzsdei nyitva
tartás szerint

Tőzsdei nyitva
tartás szerint

Tőzsdei nyitva
tartás szerint

Tőzsdei nyitva
tartás szerint

Tőzsdei nyitva
tartás szerint

Értékpapír
elérhetősége
szerint
Tőzsdei nyitva
tartás szerint

12:00-ig

zárva

14:00-ig

16:00-ig

nem elérhető

nem elérhető

14:00-ig

16:00-ig

12:00-ig

zárva

14:00-ig

16:00-ig

13:45-ig

16:00-ig

14:00-ig

16:00-ig

14:00-ig

16:00-ig

nem elérhető

nem elérhető

14:00-ig

16:00-ig

Egyéb magyar állampapírok és az MKB Bank
12:00-ig
zárva
által kibocsátott kötvények adásvétele
Minden egyéb fióki tranzakció, megbízás,
illetve értékpapír számlával kapcsolatos
12:00-ig
zárva
művelet
*04.04-04.06 között a VideoBANK szolgáltatás nem lesz elérhető.

csak fiókban adható megbízás

csak fiókban adható megbízás

csak fiókban adható megbízás
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Korábbi BB ügyfelek számára elérhető termékek, szolgáltatások
Fiókhálózatban, ill. tanácsadón keresztül kérhető szolgáltatások

Befektetési alapok jegyeire vonatkozó
vételi/visszaváltási/csere megbízások
Lakossági Magyar Állampapírra vonatkozó
megbízások (jegyzés, vétel, visszaváltás)
Minden egyéb kizárólag fiókban
végrehajtható tranzakció, megbízás, illetve
értékpapír számlával kapcsolatos művelet

Internetbankon elérhető szolgáltatások (04.01. előtt BB
Internetbank, 04.01-től MKB Internetbank néven)

03.31-én
(csütörtök)

04.01-én
(péntek)

04.04-én
(hétfő)

03.31-én
(csütörtök)

04.01-én
(péntek)

04.04-én
(hétfő)

teljes nyitvatartási
időben

aznapi nyitvatartási
ideig (12:00-ig)

nem elérhető

folyamatosan

aznapi folyamatos
működésig (21:30ig)

folyamatosan

csak MÁP+ jegyzés,
14:00-ig

nem elérhető

csak MÁP+ jegyzés,
folyamatosan

14:00-ig
teljes nyitvatartási
időben

nem elérhető
aznapi nyitvatartási
ideig (12:00-ig)

nem elérhető
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