
Tisztelt Ügyfeleink! 

 
A nagybani piac továbbra is zavartalanul működik, amennyiben ezzel ellentétes intézkedés történik, 

haladéktalanul értesítjük Önöket kommunikációs csatornáinkon és e-mailen keresztül.  

A koronavírus járvánnyal összefüggésben azonban, a veszélyhelyzetre tekintettel Társaságunk visszavonásig az 

alábbiak szerint módosítja a termelői helybiztosítás rendjét: 

A termelői, T1 típusú kártyákon banki átutalással, illetve bankszámláinkra történő befizetéssel tudják 

elhelyezni a helybiztosítás díját. Ennek díja továbbra is: 

1 hónap esetén  – 66.700,- Ft 

3 hónap esetén – 200.101,- Ft 

Az átutalás, illetve a banki befizetés közleményeként feltétlenül tüntessék fel T1 kártyájuk 21-el kezdődő 

számát, valamint a kártyatulajdonos nevét. Ezek elmaradása esetén nem áll módunkban teljesíteni a 

helybiztosítást. Számlaszámaink: 

CIB Bank:  10700024-27301809-51100005 

OTP Bank:  11720025-20186272-00000000 

Tekintettel arra, hogy a helyiséggazdálkodási irodában a személyes ügyfélfogadás szünetel, munkatársaink 

részére telefonon (08.00-16.00 óra között) a 061/421-3611-es számon, vagy e-mailen – piac@nagybani.hu – 

tudnak jelezni az utalást/befizetést követően. Kérjük, bármilyen egyéb kérdés, kérés esetén is a fenti 

elérhetőségeket használják. 

A számla kiállítása után a beléptető rendszerben is rögzítésre kerül a helybiztosítás, Önöknek további 

teendőjük nincs. Szektorkártya további intézkedésig nem kerül kiadásra.  

Az új helyigénylők április hónapra 2020. március 31. napján 18.00 és 23.30 óra között tudnak választani a 

szabad helyekből. Azonban erre csak azon ügyfeleinknek lesz módja, akiknek már rajta van a helybiztosítás 

díja a kártyán.  

Banki befizetésre bármely CIB Bankhoz, illetve OTP Bankhoz tartozó fiókban lehetőségük van, azok nyitva 

tartási idejében. A fiókhálózatokról ezeken az elérhetőségeken tájékozódhatnak: 

https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leave-message/branch.html 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat/Fiokkereso 

A befizetéshez nem szükséges a kártyatulajdonos jelenléte, azt bárki, megbízott teljesítheti, azonban a 

közleményben ebben az esetben is a kártyaszámot, illetve a kártyatulajdonos nevét kérjük rögzíteni.  

Mind az átutalás, mind a banki befizetés határideje 2020. március 31. 12.00 óra. Az utána érkező befizetéseket 

csak másnap tudjuk figyelembe venni. 

A piac területén található főpénztár 2020. március 19. napjától kizárólag a helybiztosítási időszakban (adott 

hónap utolsó 5 munkanapja) lesz nyitva 18.00 és 23.30 között, azonban kérjük, hogy saját és embertársaik 

védelmében azt csak a legszükségesebb, valóban indokolt esetben (pl.: zárolt bankszámla) vegyék igénybe. 

Ezen időszakon kívül minden piaci napon (vasárnaptól csütörtökig) 21.00 és 22.00 óra között van mód az 

elkészült kártyák átvételére. A főpénztárban egy időben egy ügyfél tartózkodhat. Várakozásnál kérjük a legalább 

1 méteres távolság megtartását.  

Felhívjuk figyelmüket az alapvető higiénia szabályok betartására, szájmaszk, gumikesztyű használatára és a 

megszokott érintkezési formák kerülésére. Társaságunk 10 helyen helyezett el víz nélkül is használható 

fertőtlenítő szer adagolókat az Önök érdekében, kérjük, hogy ezeket ne rongálják és ne tulajdonítsák el.  

 

Együttműködésüket köszönjük!                                                                                Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

mailto:piac@nagybani.hu
https://www.cib.hu/Maganszemelyek/leave-message/branch.html
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat/Fiokkereso

