София, 28-ми май 2013 г.

Уважаеми клиенти,
В съответствие с глобалната ангажираност на Групата БНП Париба непрекъснато да подобрява
финансовите си услуги и да предлага новаторски решения на своите клиенти, банката в България
инвестира в модерен начин на банкиране и иновативни продукти. За да отговори по най-добрия начин
на Вашите нужди, БНП Париба С.А. – клон София ще предприеме реконструкция на банковия салон,
намиращ се на бул. „Цар Освободител“ 2 в София.
От 3-ти юни 2013, банковият салон ще бъде преместен и достъпен през съседния вход на бул. „Цар
Освободител“ 2, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч.
Нашият отдел „Обслужване на клиенти“ и екип „Корпоративни клиенти“ са на Ваше разположение и с
готовност ще ви съдействат във временната рецепция. Вашите запитвания можете да отправяте към
отдел „Обслужване на клиенти“ на тел. (02) 9218 689, факс (02) 9218 625 или (02) 9218 684, или чрез
имейл на csd_Bulgaria@bnpparibas.com или към съответния служител от екип „Корпоративни клиенти“,
отговарящ за Вашето дружество.
След приключване на ремонтните дейности през юли 2013, на Ваше разположение ще бъде изцяло
обновена рецепция с нови функционалности.
Очакваме с нетърпение да Ви посрещнем!
Ръководството на БНП Париба С.А. – клон София
Sofia, May 28th, 2013
Dear clients,
In line with BNP Paribas Group’s global commitment to constantly improving financial services and offering
new experience to its clients, our Bank in Bulgaria is investing in a modern way of banking and innovative
products. In order to meet best your needs, BNP Paribas S.A. – Sofia Branch will undertake reconstruction and
redesign of its Banking Hall situated on 2 Tzar Osvoboditel Blvd in Sofia.
From June 3rd, 2013, the Banking hall will be relocated and accessible from adjacent entrance door on 2 Tzar
Osvoboditel Blvd. Opening hours - Every working day from 09:00 to 17:00.
Our Client Service Desk and Corporate Clients teams are at your disposal and will proactively facilitate your
needs at the temporary reception. For any inquiries please contact Client Service Desk at: tel. (02) 9218 689,
fax (02) 9218 625 or (02) 9218 684 or via e-mail csd_Bulgaria@bnpparibas.com or alternatively your respective
Relationship Manager.
After the reconstruction is completed in July 2013, a brand new reception with new functionalities will be at
your disposal.
We are looking forward to welcoming you!
The Management of BNP Paribas S.A. – Sofia Branch
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