Közlemény
A Takarékbank Zrt. által 4553 Apagy, Béke utca 2/b szám alatt üzemeltetett pénzkiadó
automata (továbbiakban ATM) működésének megszűntetéséről.
Tisztelt Ügyfelünk!
Bankunkban jelenleg egy olyan folyamat zajlik, melynek eredményeként a legnagyobb, tisztán
magyar tulajdonú, modern, digitális bankot hozzuk létre a korábbi Budapest Bank, az MKB Bank és
a Takarékbank egyesülésével. Ehhez azonban olyan döntéseket is meg kell hoznunk – többek között
egyes ATM-eink leszerelésére vonatkozóan is -, melyek rövid távon nem feltétlenül érintik
kedvezően egyes ügyfeleinket. A kihasználtsági és hatékonysági mutatókat mindenképpen
figyelembe kell vennünk ATM-eink üzemeltetése során, hiszen fenntartásuk jelentős költséget jelent.
Ezért tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2022.08.29. napjával az itt elérhető ATM
szolgáltatásunk működése megszűnik.
Felhívjuk figyelmét, hogy Levelek településen a Magyar Bankholding tagbankjaként a Takarékbank
Zrt az alábbi címen található ATM-et továbbra is üzemelteti:

Legközelebbi ATM-ünk elérhetősége:
Cím: 4555 Levelek, Rákóczi utca 4
Kérjük, tájékozódjon a további
ügyfélszolgálatunkon, vagy online.

lehetséges

készpénzfelvételi

lehetőségekről

telefonos

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék
Netbank felületén. Igényelje meg a szolgáltatást kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy
online, személyesen pedig bármely bankfiókunkban.
Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos
ügyfélszolgálatunkat a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a
rendelkezésére!
Szíves megértését köszönjük!
Budapest, 2022.07.28.

Üdvözlettel:
Takarékbank Zrt.

Közlemény
A Takarékbank Zrt. által 4474 Tiszabercel, Vásártér út 5. szám alatt üzemeltetett
pénzkiadó automata (továbbiakban ATM) működésének megszűntetéséről.
Tisztelt Ügyfelünk!
Bankunkban jelenleg egy olyan folyamat zajlik, melynek eredményeként a legnagyobb, tisztán
magyar tulajdonú, modern, digitális bankot hozzuk létre a korábbi Budapest Bank, az MKB Bank és
a Takarékbank egyesülésével. Ehhez azonban olyan döntéseket is meg kell hoznunk – többek között
egyes ATM-eink leszerelésére vonatkozóan is -, melyek rövid távon nem feltétlenül érintik
kedvezően egyes ügyfeleinket. A kihasználtsági és hatékonysági mutatókat mindenképpen
figyelembe kell vennünk ATM-eink üzemeltetése során, hiszen fenntartásuk jelentős költséget jelent.
Ezért tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2022.08.29. napjával az itt elérhető ATM
szolgáltatásunk működése megszűnik.
Felhívjuk figyelmét, hogy Gávavencsellő településen a Magyar Bankholding tagbankjaként a
Takarékbank Zrt az alábbi címen található ATM-et továbbra is üzemelteti:

Legközelebbi ATM-ünk elérhetősége:
Cím: 4471 Gávavencsellő, Petőfi utca 3
Kérjük, tájékozódjon a további
ügyfélszolgálatunkon, vagy online.

lehetséges

készpénzfelvételi

lehetőségekről

telefonos

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék
Netbank felületén. Igényelje meg a szolgáltatást kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy
online, személyesen pedig bármely bankfiókunkban.
Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos
ügyfélszolgálatunkat a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a
rendelkezésére!
Szíves megértését köszönjük!
Budapest, 2022.07.28.

Üdvözlettel:
Takarékbank Zrt.

Közlemény
A Takarékbank Zrt. által 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi utca 68 szám alatt
üzemeltetett pénzkiadó automata (továbbiakban ATM) működésének megszűntetéséről.
Tisztelt Ügyfelünk!
Bankunkban jelenleg egy olyan folyamat zajlik, melynek eredményeként a legnagyobb, tisztán
magyar tulajdonú, modern, digitális bankot hozzuk létre a korábbi Budapest Bank, az MKB Bank és
a Takarékbank egyesülésével. Ehhez azonban olyan döntéseket is meg kell hoznunk – többek között
egyes ATM-eink leszerelésére vonatkozóan is -, melyek rövid távon nem feltétlenül érintik
kedvezően egyes ügyfeleinket. A kihasználtsági és hatékonysági mutatókat mindenképpen
figyelembe kell vennünk ATM-eink üzemeltetése során, hiszen fenntartásuk jelentős költséget jelent.
Ezért tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2022.08.31. napjával az itt elérhető ATM
szolgáltatásunk működése megszűnik.
Felhívjuk figyelmét, hogy Balatonmáriafürdő településen a Magyar Bankholding tagbankjaként a
Takarékbank Zrt az alábbi címen található ATM-et továbbra is üzemelteti:

Legközelebbi ATM-ünk elérhetősége:
Cím: 8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 10
Kérjük, tájékozódjon a további
ügyfélszolgálatunkon, vagy online.

lehetséges

készpénzfelvételi

lehetőségekről

telefonos

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék
Netbank felületén. Igényelje meg a szolgáltatást kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy
online, személyesen pedig bármely bankfiókunkban.
Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos
ügyfélszolgálatunkat a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a
rendelkezésére!
Szíves megértését köszönjük!
Budapest, 2022.07.28.

Üdvözlettel:
Takarékbank Zrt.

