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Tisztelt Ügyfelünk!
Engedje meg, hogy tájékoztassuk a Takarék Csoport központi bankjával, a Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel (a továbbiakban: MTB Zrt.) kapcsolatos, Önt is érintő, fontos
változásokról.
Az 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.
Ezen fejlődési folyamat részeként az MTB Zrt. tevékenysége is átalakul, banki szolgáltatásai
átkerülnek az új Takarékbankhoz, de megtartja központi irányító funkcióit. Ezzel összhangban a
neve is megváltozik, a jövőben már nem Takarékbank Zrt. néven, hanem MTB Zrt. néven működik
tovább.
Mindez azt jelenti, hogy 2019. május 1-jén az MTB Zrt. összes betét-, hitel- és számlaszerződése
a létrejövő új, országos kereskedelmi bankhoz kerül át állomány-átruházás 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 3. napokon az új Takarékbank Zrt. – az átállás zavartalan lebonyolítása
érdekében – bankszünnapot fog tartani. Kérjük, hogy banki ügyintézésük, így különösen a
pénzforgalmi megbízásainak ütemezésénél vegyék figyelembe, hogy 2019. április 30. után az első
banki munkanap 2019. május 06. (hétfő) lesz.

A BETÉTSZERZŐDÉSEKKEL ÉS PÉNZFORGALMI- SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉSEKKEL
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a betétszerződéssel, valamint pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződéssel rendelkező
ügyfeleinket, hogy a szerződések átruházásának fentiekben megjelölt napjától, azaz 2019. május 01.
napjától kezdve a szerződésekbe pénzforgalmi szolgáltatóként az MTB Zrt. helyébe az új
Takarékbank Zrt. (jelenlegi nevén Mohácsi Takarék Bank Zrt.) lép be, és ettől a naptól kezdve ezen
ügyfeleink az új Takarékbank Zrt. ügyfeleivé válnak. A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés(ek)
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átruházásával minden pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződés, így a betéti- és hitelkártya,
valamint netbank és telebank szerződések is átruházásra kerülnek.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az átruházás napjától, azaz 2019. május 1. napjától


a keretszerződéseken alapuló fizetési megbízások teljesítése az új Takarékbank Zrt.-t terhelik,
az MTB Zrt. részére adott fizetési megbízás teljesítésére szóló jóváhagyás az új Takarékbank
Zrt. részére adott jóváhagyásnak minősül;



a szerződésekkel kapcsolatos valamennyi fizetési megbízásukat és igényüket az új
Takarékbank részére kell címezniük, továbbá minden más pénzforgalmi szolgáltatás
teljesítése is az új Takarékbank Zrt.-t terheli.

Felhívjuk figyelmét, hogy az állomány-átruházás a számlaszámok változásával jár. Az
alábbiakban közöljük régi és új számlaszámát/számlaszámait1, amely/amelyek 2019. május 1. után
aktiválódnak, Önnek további teendője nincs:
Régi bankszámlaszám

Új bankszámlaszám

Új IBAN

A számlaszám változás során az igénybe vett szolgáltatások költségei, díjai nem változnak. Az
állomány-átruházást követően a régi számlája lezárásra kerül, de ezt követően 60 napig a beérkező
tételek továbbításra kerülnek az új számlájára.
Az állomány-átruházást követően a szolgáltatások összehangolása érdekében az alábbi, általános
szerződési feltételek érintő módosítások vállnak szükségessé, melyek hatályba lépésének napja 2019.
május 1.:
a) A fizetési számla pozitív egyenlege után számított látra szóló betéti kamatok jóváírására
egységesen havonta, a hónap utolsó napján kerül sor.
b) A megbízások teljesítési rendjének körében egységes szabályozás alá kerül
 Megbízások átvételének, teljesítésének és fedezet biztosításának rendje
 A használt árfolyamok és az árfolyamok megnevezése, az egyedi árfolyam limit összege
 Nagy összegűnek minősülő készpénzfelvétel értéke, és bejelentése
 Címletváltás
 Valuta forgalmazás, valuta váltás
 Bankfióki nyitva tartás
c) Egységesítésre kerül a fizetési megbízások sorba állításának rendje.
d) A külföldi, konvertibilis pénznemű pénzforgalmi bankszámlavezetés körében – a lakossági,
privát banki valamint vállalati ügyfélkör tekintetében egységesen – a csoportos beszedés
megbízás megadásának lehetősége megszűnik.
e) Az új lekötött betétszámla megnyitásának minden esetben feltétele, hogy a számlavezetett a
Számlavezetőnél pénzforgalmi bankszámlával rendelkezzen. E módosítás hatálya nem terjed
ki az állomány-átruházás időpontjában már meglévő, pénzforgalmi bankszámla nélkül az MTB
Zrt. által megnyitott betétszámlákra és azok – akár kamattal növelt, akár anélküli – folyamatos
újra-lekötéssel történő megújítására.
f)
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Az új fizetési számla szerződések megkötése valamint az állomány-átruházás időpontjában
fennálló bankszámlaszerződések módosítása körében a Számlavezető a fizetési számla
kivonatok rendelkezésre tartásának lehetőségét („visszatartott levelezés szolgáltatást”) 2019.

2019.01.31-i állapot szerint
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május 1-től nem biztosítja. A változás nem érinti az állomány-átruházás időpontjában ilyen
szolgáltatást igénybe vevő lakossági, privát banki és vállalati ügyfeleinket.

Az új Takarékbank Zrt. 2019. május 1. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételeit,
Hirdetményeit, nyitva tartását, a Megbízások teljesítési rendjét, amely tartalmazza az alkalmazott
árfolyamokat és a készpénzkezelés szabályait, közzéteszi 2019. február 28. napjától a bank honlapján
és ügyfélforgalom számára nyitva álló valamennyi fiókjában.

Külön is felhívjuk betétszerződéssel rendelkező ügyfeleink figyelmét, hogy az MTB Zrt.-vel megkötött
betétszerződésük alapján elhelyezett forint és/vagy deviza betéteik is átruházásra kerülnek az új
Takarékbank Zrt.-be, ahol változatlan kondíciókkal kezeli az átvevő bank megtakarításaikat. Külön is
felhívjuk figyelmüket, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által nyújtott betétbiztosítás
összeghatára szempontjából az átruházástól számított 3 hónapig külön betétnek minősülnek egyazon
betétesnek az átadó MTB Zrt.-nél és az átvevő új Takarékbank Zrt.-nél elhelyezett betétei.
Tájékoztatjuk, hogy a hitelintézeti törvény szabályai szerint (Hpt. 17. § (1) bekezdése) a szerződés új
Takarékbank Zrt.-re történő átruházásához az ügyfelek külön hozzájárulása nem szükséges,
azonban a betétszerződéssel, valamint pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződéssel rendelkező
ügyfelünk – a Hpt. 17. § (3) bekezdésében biztosított joga alapján – legkésőbb a szerződés-állomány
átruházásának időpontjáig, azaz 2019. május 01. napjáig jogosult a betét-, valamint pénzforgalmi
szolgáltatási keretszerződését/szerződéseit díjmentesen írásban felmondani, ennek hiányában úgy
kell tekinteni, hogy az átruházás tényét tudomásul vette.

A HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a hitelszerződéssel rendelkező ügyfeleinket, hogy a kölcsönszerződések átruházásának
fordulónapjától, azaz 2019. május 01. napjától kezdve a szerződésekbe hitelezőként az új
Takarékbank Zrt. lép be, és ettől a naptól kezdve ezen ügyfeleink az új Takarékbank Zrt. ügyfeleivé
válnak. Ennek megfelelően törlesztés és minden más szerződéses kötelezettségeiket az új
Takarékbank Zrt. részére kötelesek teljesíteni. A szerződések átruházásával egyidejűleg, az
átruházás napjával az új Takarékbank Zrt.-re szállnak át a szerződéseket biztosító megállapodásokból
eredő jogok és kötelezettségek, így különösen a zálogjogi, a kezességi, az óvadéki, a biztosítékként
alkalmazott opciós, engedményezési és garancia szerződésekből eredők jogok és kötelezettségek.
Emellett az MTB Zrt.-t az átruházást megelőzően megillető adatigénylési, ellenőrzési jogosultságok is
az átvevő bankot illetik meg. Az átruházott szerződésállomány részét képezik továbbá a
szerződésekhez kapcsolódó, biztosítéki céllal létesített biztosítási és egyéb jogviszonyból eredő
követeléseket engedményező szerződések és kedvezményezetti pozíciók is.
Felhívjuk figyelmét, hogy az állomány-átruházás a hitelszámlaszámok változásával is jár. Az
alábbiakban közöljük régi és új hitelszámlaszámát/számlaszámait, amely/amelyek 2019. május 1. után
aktiválódnak, Önnek további teendője nincs:
Régi hitelszámlaszám

Új hitelszámlaszám

Szerződésszám

Az állomány-átruházást követően a régi hitelszámlája lezárásra kerül, de ezt követően 60 napig a
beérkező tételek továbbításra kerülnek az új hitelszámlájára.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a hitelintézeti törvény szabályai szerint (Hpt. 17/A. § (1) bekezdése) a
szerződés új Takarékbank Zrt. részére történő átruházásához az Ön külön hozzájárulása nem

3

szükséges, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy Ön legkésőbb a szerződés-állomány
átruházásának időpontjáig, azaz 2019. május 01. napjáig jogosult a szerződését/szerződéseit
díjmentesen írásban felmondani, ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az átruházás tényét
tudomásul vette. Hitel és pénzkölcsön 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.

A fent leírt állomány-átruházási 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 kapcsolattartóját, vagy a +36-1/311-311-0
telefonszámot, amelyen munkatársaink készséggel válaszolnak felmerülő kérdéseire.
Budapest, 2019. február 20.

Tisztelettel:

Vida József

Egerszegi Ádám

Elnök-vezérigazgató

Alelnök, vezérigazgató-helyettes

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
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