
  

 
 

 

 

Ügyfélszám: 

 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Mint érintett és megbecsült Ügyfelünk, szeretnénk tájékoztatni, hogy 2023 tavaszán egyesül az MKB 

Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt., ezzel létrejön hazánk legnagyobb, tisztán magyar tulajdonú 

hitelintézete. Ügyfeleinknek szeretnénk a legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtani a lehető 

legkényelmesebb módon. Ennek érdekében fokozatosan modernizáljuk fiókhálózatunkat, szebb és 

modernebb fiókjaink lesznek, amelyek jobban megfelelnek Ügyfeleink igényeinek, diszkrétebb, 

kényelmesebb kiszolgálást biztosítva. Ez ugyanakkor azzal is együtt jár, hogy több helyen összevonjuk 

a kisebb fiókokat, hogy egy meghatározott helyen nagyobb, szebb és modernebb fiókot tudjunk 

létesíteni, amely immár folyamatos hétköznapi nyitvatartással és jó megközelíthetőséggel várja 

Ügyfeleinket. 
  
A fentiekre tekintettel az Ön által eddig látogatott fiókot összevonjuk a 2440 Százhalombatta, 
Damjanich utca 23. címen található fiókunkkal. Ennek megfelelően az Ön 
szerződését/szerződéseit a 2440 Százhalombatta, Damjanich utca 23. fiók kezeli a továbbiakban. 
Az összevonás a bankkártya-használatot nem érinti, bankkártyáját az eddigiekben megszokott 
módon használhatja. Az Ön által eddig látogatott fiók a jövőben határozatlan időre módosított 
nyitvatartással kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából továbbra is fogadja az ügyfeleket. 

 

Tájékoztatjuk, hogy 2023.01.02. napjától az ATM szolgáltatásunk a Iváncsa Szövetkezet köz 1. 

címen lesz elérhető. 

 
Kérjük, tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos 

ügyfélszolgálatunkon (+36 1 311 3110), a www.takarekbank.hu oldalon vagy a megjelölt időpontig jelen 

bankfiókunkban. 

Intézkedésünk hosszú távú célja, hogy a tőlünk megszokott szakértői kiszolgálást, versenyképes 

kondícióinkat, kiterjedt fiókhálózatunk minőségi környezetében tapasztalhassa meg. Elektronikus 

csatornáink (Takarék Netbank, Takarék e-Bank, Takarék Mobilapp) továbbra is rendelkezésére állnak 

változatlan formában. Amennyiben még nem rendelkezik internetbank szolgáltatással, kérjük, igényelje 

meg mielőbb, így egyszerűen, biztonságosan, otthonról - akár fióki nyitvatartási időn kívül - is intézheti 

pénzügyeit. 
  
 napjától tehát az Ön honos bankfiókja az alábbi lesz: 
  
2440 Százhalombatta, Damjanich utca 23. 

  
Felhívjuk figyelmét, hogy napi pénzügyeivel kapcsolatos személyes ügyintézésre továbbra is bármely 

Takarékbank fiókban lehetősége van (további információ: https://www.takarekbank.hu/atm-fiok). 
 
Az eddigiekben megszokott általános ügyintézés a 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 41. címen található 
bankfiókban az összevonást követően megszűnik, kizárólag MFB Pont kiszolgálás céljából fog üzemelni 
rövidített nyitvatartással az alábbiak szerint: 
 

kedd: 8:00-16:00 

  
 

http://www.takarekbank.hu/


  

 
 

 

 

 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 

biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt 

a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol 

lehetősége van hétköznap 8.00-18.00 óra között kollégáinkkal telefonon egyeztetni, vagy munkaidőn 

kívül visszahívást kérni további információkért. 

A 2490 Pusztaszabolcs, Sport utca 15. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat 
továbbra is elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében 
foglaltak szerint vehetők igénybe. 

Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

Mindent megteszünk azért, hogy a változás a lehető legkevesebb kényelmetlenséggel járjon minden 

érintett Ügyfelünknek. Bízunk benne, hogy szolgáltatásainkkal a továbbiakban is partnerei lehetünk 

pénzügyei kezelésében, illetve céljai megvalósításában. 
  
Állunk szíves rendelkezésére a jövőben is, kérdés, érdeklődés esetén kérjük, látogasson el hozzánk a 

fenti címen található bankfiókunkba, vagy keresse fel a www.takarekbank.hu honlapot, ahol az ATM és 

fiókkeresőnkből is tájékozódhat. 
  
Budapest, 2022.11.30. 
  
Tisztelettel: 

 
Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas
https://hirlevel.takarek.hu/link.php?M=312855&N=135&L=84&F=H

