Tisztelt Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy ismételten tájékoztassuk a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Pannon Takarék Bank Zrt.
és a Mohácsi Takarék Bank Zrt. egyesülésével kapcsolatos, Önt is érintő fontos változásokról.
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (a továbbiakban: MTB Zrt.) közgyűlése által elfogadott új,
2019-2023 közötti időszakra szóló üzleti stratégiája értelmében egy új, minden ízében korszerű,
univerzális kereskedelmi bankot hozunk létre, amely a takarékok erőforrásainak egyesítésével végzi
a jövőben az ügyfelek kiszolgálását.
Az új bank kialakításának első lépése a Mohácsi Takarék Bank Zrt. átalakítása lesz, amely
hitelintézetünk 2019. május 1-jével, Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság név alatt
kezdi meg megújult működését (rövid neve: Takarékbank Zrt., székhelye: 1124 Budapest,
Németvölgyi út 97., a továbbiakban: Takarékbank Zrt.). Ez a megújult bank lesz a teljes Takarék Csoport
országos kereskedelmi bankja, amely a takarékok erőforrásainak fokozatos bevonásával fejlődik az
ország minden pontján korszerű és egységes termékeket és szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi
bankká.
Ez az új, univerzális kereskedelmi bank 2019. április 30-án jön létre úgy, hogy B3 TAKARÉK
Szövetkezet és a Pannon Takarék Bank Zrt. beolvadnak a Mohácsi Takarék Bank Zrt-be. Ez az
egyesülés azt jelenti, hogy 2019. május 1-jén a B3 TAKARÉK Szövetkezet és a Pannon Takarék
Bank Zrt. összes betét-, hitel- és számlaszerződése a létrejövő új, országos kereskedelmi
bankhoz kerül az egyesülés keretében, így 2019. május 1. napjától Ön is ennek az új, univerzális
banknak, a megújult Takarékbank Zrt.-nek az ügyfelévé válik.
2019. május 2. és 2019. május 3. napokon az új Takarékbank Zrt. – az átállás zavartalan
lebonyolítása érdekében – bankszünnapot fog tartani, fiókjaink ezeken a napokon az
ügyfélforgalom számára zárva tartanak. Kérjük, hogy banki ügyintézésük, így különösen a
pénzforgalmi megbízásainak ütemezésénél vegyék figyelembe, hogy 2019. április 30. után az első
banki munkanap 2019. május 6. (hétfő) lesz. Az érintett bankszámlák figyelembe vehető
egyenlege a 2019. április 30-i lesz, egészen a 2019. május 6-i nyitásig. Bankkártyával is ezen
egyenlegeket fogják az ügyfelek elérni, ezen egyenleg elérése zavartalan lesz.
A megbízások teljesítési rendjének körében „A Fizetési megbízások benyújtásának és
teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről szóló Tájékoztató”-ban
– továbbiakban Tájékoztató - egységes szabályozás alá kerül:








A megbízások átvételének, teljesítésének és fedezet biztosításának rendje,
a Bank által alkalmazott árfolyamok megnevezése,
az árfolyamhasználatra vonatkozó előírások,
egyedi árfolyam limit összege,
a deviza átutalások költségviselésére vonatkozó szabályok.
Devizaszámla EUR, USD, CHF, GBP devizanemekben nyitható, devizaszámlára be- és
kifizetés is ezekben a valutanemekben végezhető.
Készpénzforgalomhoz kapcsolódóan:
o
Valuta készpénzfelvétel- és befizetés
 Kifizetés: 1 000,- EUR / USD / GBP / CHF összeghatár feletti felvételi igényt a
kifizetés napját megelőző banki munkanap 12:00 óráig be kell jelenteni.
 Befizetés esetén a 3 000,- EUR / USD / CHF / GBP feletti befizetéseket abban
az esetben kell az előző banki munkanapon bejelenteni, ha a befizetés
időpontja 12:00 óra után fog megtörténni.
o Forint készpénzfelvétel- és befizetés
 Kifizetés: Az 1 000 000,- Ft feletti készpénz felvételi igényeket a kifizetés napját
megelőző banki munkanapon 12:00 óráig be kell jelenteni.
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Befizetés esetén az 1 000 000,- Ft feletti befizetéseket abban az esetben kell
bejelenteni előző banki munkanapon, ha a befizetés időpontja 12:00 óra után
fog megtörténni.
 A Tájékoztató részeként egységes szabályozás alá került a címletváltás.
 Eseti meghatalmazásra vonatkozó rendelkezések:
o A Számlatulajdonos jogosult közokiratba, vagy két tanú aláírásával / ügyvéd
ellenjegyzésével ellátott teljes bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozattal eseti
Meghatalmazottat állítani.
o Amennyiben a megbízás tárgya – adott napra szóló eseti megbízás(ok) esetén – eléri
vagy meghaladja az 1 000 000,- Ft összeget, az erre vonatkozó meghatalmazást a
Bank csak közokirati formában fogadja el.
o A nem egyszeri alkalomra, illetve visszavonásig szóló meghatalmazást a Bank annak
kiállításától számított 1 évig tekinti érvényesnek.


A Hirdetményeket érintő egyéb módosítások:




Az egységesebb ügyfélkiszolgálás érdekében új hirdetményi szerkezet került kialakításra,
amely szerint a fizetési megbízások benyújtásának rendjét, az árfolyamok megnevezését, az
árfolyamhasználatra vonatkozó előírásokat és a bankköltségek viselésére vonatkozó
szabályokat a fizetési számlákra vonatkozó Hirdetmények helyett a mindenkor hatályos,
Tájékoztató tartalmazza.
Egységesítésre került a fizetési számla pozitív egyenlege után számított látra szóló betéti
kamatok jóváírásának időpontja, erre egységesen az esedékesség hónapjának a hónap utolsó
napján kerül majd sor.

Az Általános Szerződési Feltételeket érintő módosítások:











A lekötött betétek lejárata, így a kamatjóváírás időpontja nem banki munkanapra is eshet. A
lekötött betétek esetén akkor, ha a lejárat hónapjában nincs a lekötés dátumával megegyező
nap, akkor a lekötés a hónap utolsó napján jár le abban az esetben is, ha a lejárat napja nem
banki munkanapra esik.
A fizetési számla pozitív egyenlege után számított látra szóló betéti kamatok jóváírására
egységesen havonta, a hónap utolsó napján kerül sor.
Egységesítésre kerül a fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízások sorba
állításának rendje. Változás a jelenleg érvényes szabályozáshoz képest, hogy amennyiben a
rendszeres átutalási megbízás fedezete az esedékesség napján nem áll teljes egészében
rendelkezésre a Számlatulajdonos fizetési számláján a Hitelintézet a rendszeres átutalási
megbízást legfeljebb 35 napig sorbaállítja.
Az egyenlegtől függő átutalási megbízásokat végrehajtani kizárólag csak a Hitelintézeten belül
vezetett fizetési számlák között lehetséges. A változás azokat a rendszeres átutalási
megbízásokat érinti, ahol a számla – Számlatulajdonos által meghatározott– minimum
egyenlege feletti rész kerül átutalásra.
A fizetési számla szerződések megkötése, valamint az egyesülés időpontjában fennálló
bankszámlaszerződések módosítása körében a Számlavezető a fizetési számla kivonatok
rendelkezésre tartásának lehetőségét („visszatartott levelezés szolgáltatást”) 2019. május 1-től
nem biztosítja. A változás nem érinti az egyesülés időpontjában ilyen szolgáltatást igénybe vevő
ügyfeleinket.
Az árfolyamok megnevezése és használatára vonatkozó szabályok kivezetésre kerültek azokat
a változások hatályba lépését követően a Tájékoztató tartalmazza.

A módosult Általános Szerződési Feltételeket, Hirdetményeket, a Tájékoztatót, amely tartalmazza az
alkalmazott árfolyamokat és a készpénzkezelés szabályait, megtalálják az egyesüléssel érintett
szövetkezeti hitelintézetek honlapján és ügyfélforgalom számára nyitva álló valamennyi fiókjában.
Önnek nincs teendője a változásokkal kapcsolatosan, hiszen valamennyi érintett szövetkezeti
hitelintézet betét-, hitel- és bankszámlaszerződése átkerül a létrejövő új Takarékbank Zrt-be, a
számlaszámok nem változnak.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Ön legkésőbb a módosítások hatálybalépésének időpontjáig, azaz
2019. május 1. napjáig jogosult a szerződését/szerződéseit díjmentesen írásban felmondani, ennek
hiányában úgy kell tekinteni, hogy a módosítás tényét tudomásul vette. Hitel- és pénzkölcsön
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szerződésének felmondásához a szerződésben rögzített valamennyi adós/adóstárs egybehangzó
nyilatkozata szükséges. A szerződés(ek) felmondása esetén fennálló kötelezettségei egy összegben
esedékessé válnak, amelyet legkésőbb a szerződés(ek) szerinti felmondási idő utolsó napjáig köteles
teljesíteni.
Külön is felhívjuk betétszerződéssel rendelkező ügyfeleink figyelmét, hogy az egyesülésben részt vevő
hitelintézetek az Országos Betétbiztosítási Alap tagintézményei, a náluk elhelyezett betéteinek
Országos Betétbiztosítási Alapnál kezelt betétbiztosítása az egyesülést követően továbbra is
fennáll. A biztosítás összeghatárának szempontjából pedig az egyesülést követő 3 hónapig külön
betétnek minősülnek egyazon betétesnek az egyesülés előtt a beolvadó hitelintézetnél elhelyezett
betétei. Az egyesülésben részt vevő hitelintézeteknél elhelyezett betétei az egyesülést követő 3
hónapos időszakban a biztosítás szempontjából hitelintézetenként külön betétnek minősülnek, ezzel
növelve a biztosítás értékhatárát.
A fent leírt egyesülési folyamat során mindent elkövetünk azért, hogy a változások a lehető legkevesebb
kellemetlenséggel járjanak az Ön számára.
Kérjük, hogy Hitelintézetünkhöz címzett küldeményeit 2019. május 1. napjától kezdődően már az
átvevő bank nevére és címre szíveskedjék továbbítani a következők szerint:
Név:
Cím:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

Takarékbank Zrt. (jelenlegi nevén: Mohácsi Takarék Bank Zrt.)
1124 Budapest, Németvölgyi út 97.
02-10-060340
14479917-4-44

A változással kapcsolatos érdeklődése esetén kérjük, hívja számlavezető fiókját, ahol munkatársaink
készséggel válaszolnak felmerülő kérdéseire.

Szentgál, 2019. március 26.
Tisztelettel:
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