
 

          31.10.2017 
 
Vážený pane starosto, 
 

ráda bych Vás touto cestou informovala o plánované změně týkající se obchodního místa MONETA 
Money Bank ve městě Telč. 
 
Jako banka pravidelně analyzujeme a vyhodnocujeme efektivitu naší pobočkové sítě a tím i 
životaschopnost jednotlivých obchodních míst. Naší prioritou je být dostupnou bankou pro naše 
klienty, na druhou stranu se ale zároveň díváme i na to, jak často a v jakých lokalitách klienti naše 
služby využívají a který kanál pro obsluhu preferují. Proto naše služby nezaměřujeme pouze na 
pobočkovou síť, ale rozšiřujeme zároveň možnost obsluhy tak, aby byla pro klienty více komfortní a 
aby si mohli své požadavky vyřídit i bez osobní návštěvy pobočky.   
 
Po důkladném zvážení jsme se proto rozhodli s účinností od 2.1.2018 upravit provozní dobu 

pobočky MONETA Money Bank ve městě Telč, a to následovně: 

 
Nová otevírací doba pobočky: 
Po 8.30 – 12.00   13.00 – 17.00 
 
Stávající otevírací doba pobočky (platná do 31.12.2017): 
Po 8.30 – 12.00   13.00 – 17.00 
Út 8.30 – 12.00   13.00 – 16.00 
St 8.30 – 12.00   13.00 – 17.00 
Čt Zavřeno 
Pá 8.30 – 12.00   13.00 – 16.00 
 
Telefonický kontakt na pobočku je 567 563 601-2. Bankomat je klientům na této adrese k dispozici 
bez omezení i nadále. 
 
Nejbližší pobočka MONETA Money Bank je pro klienty dostupná v Dačicích na adrese Palackého 
náměstí 39. Otevírací doba této pobočky je: 
 
Po 8.30 – 12.00   13.00 – 16.30 
Út 8.30 – 12.00   13.00 – 15.00 
St 8.30 – 12.00   13.00 – 16.30 
Čt 8.30 – 12.00   13.00 – 15.30 
Pá 8.30 – 12.00   13.00 – 14.30 
 
Obsluhu svého účtu mohou klienti spravovat přes své internetové bankovnictví nebo mobilní aplikaci 
Smart Banka. Jakékoli dotazy klientů rádi zodpovíme na tel. čísle 224 444 333. Více informací                                 
o obchodních místech, bankomatech a našich službách najdete na www.moneta.cz. 
 
Klienty budeme o změně otevírací doby pobočky informovat během listopadu. Na změnu je 
upozorníme ve výpisech k účtu, zprávou v Internet bance umístěním informace přímo na daném 
obchodním místě. 
 
Děkuji Vám za pochopení a těším se na naši další společnou spolupráci. 
 
Hana Veselá 
manažer obchodního týmu  
MONETA Money Bank 


