
The health of our clients, suppliers, visitors and employees is our Bank’s top priority. 
Following the instructions of authorities*, as of 4 May, 2020 for 
clients/suppliers/visitors over the age of 6 in our premises it is mandatory to wear a 
mask or a scarf covering the nose and mouth, as well please keep at least 1.5 meter 
distance. In the absence of adequate protective equipment administration will not be 
possible in our branch. 
We have provided hand sanitizers for our staff and for those all who visit our branch, 
and we advise that they should be used. However, we ask you to consider whether 
you indeed need to conduct your banking or any other administration in person in our 
branch, in particular if, two weeks prior your planned visit: you were abroad; you were 
in contact with someone who was abroad or was tested positive for coronavirus; or 
you show any of these symptoms: fever, dry cough, breathing difficulties.  
Many thanks for your kind understanding, 
BNP Paribas, Hungary Branch 
 
Ügyfeleink, beszállítóink, vendégeink és kollégáink biztonsága és egészsége bankunk 
első számú prioritása. Követve a hatóságok iránymutatásait*, 2020. május 4-től 
kezdve bankunk helyiségeiben a 6 éven aluliak kivételével mindenkinek kötelező a 
maszk vagy az orrot és a szájat eltakaró sál/kendő viselése és lehetőség szerint 
tartsanak legalább 1,5 méter távolságot. A megfelelő védőfelszerelés hiányában a 
bankfióki ügyintézés nem lehetséges. 
Mind dolgozóink, mind a fiókba látogatók számára elérhetővé tettünk 
kézfertőtlenítőket, amelyek használatára felhívjuk szíves figyelmüket. Mindazonáltal 
kérjük, hogy fontolják meg a személyes banki vagy egyéb más ügyintézés 
szükségességét, különösen abban az esetben, ha a tervezett látogatást megelőző két 
hétben: külföldön tartózkodtak; olyan személlyel érintkeztek, aki járt külföldön, vagy 
igazoltan fertőzött személy; illetve ha az alábbi tünetekkel rendelkeznek: láz, száraz 
köhögés, nehéz légzés.  
Köszönjük szíves megértésüket, 
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe 
 
* 
 Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 

az új típusú koronavírus terjedése elleni védekezéshez szükséges egyes intézkedésekről 
 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a védelmi intézkedésekről 


	 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a védelmi intézkedésekről

