
  

 

Tisztelt Ügyfeleink! 
 
 
 
Tájékoztatjuk önöket, hogy 2023 tavaszán egyesül az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt., ezzel létrejön 
hazánk legnagyobb, tisztán magyar tulajdonú pénzintézete. 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 kirendeltségeket és 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 2022. szeptember 14-én szentistváni fiókunkat összevonjuk a 3400 Mezőkövesd, 
Mátyás király út 70. címen található fiókunkkal. Ennek megfelelően szentistváni ügyfeleink szerződéseit a 
mezőkövesdi bankfiókunk kezeli a továbbiakban.  Az összevonás a bankkártya-használatot nem érinti, 
bankkártyákat az eddigiekben megszokott módon használhatják. 
 
Tájékoztatjuk, hogy 2022. szeptember 14. napjával az eddigi helyszínen elérhető ATM szolgáltatásunk is 
megszűnik. Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál, a fenti címen érhető el. 
 
Intézkedésünk hosszú távú célja, hogy a tőlünk megszokott szakértői kiszolgálást, versenyképes 
kondícióinkat, kiterjedt fiókhálózatunk minőségi környezetében tapasztalhassák meg. Elektronikus csatornáink 
továbbra is rendelkezésükre állnak változatlan formában. Amennyiben még nem rendelkeznek internetbank 
szolgáltatással, kérjük, igényeljék meg mielőbb, így egyszerűen, biztonságosan, otthonról - akár fióki 
nyitvatartási időn kívül - is intézhetik pénzügyeiket.          
 
2022. szeptember 15. napjától tehát – többek között - az alábbi bankfiókban lesz lehetőségük a 
pénzügyeikkel kapcsolatos személyes ügyintézésre: 
 
3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 70. 
 
Az eddigiekben megszokott ügyintézés a szentistváni bankfiókban az összevonást követően megszűnik. 
 
Mindent megteszünk azért, hogy a változás a lehető legkevesebb kényelmetlenséggel járjon minden érintett 
ügyfelünknek. Bízunk benne, hogy szolgáltatásainkkal a továbbiakban is partnereik lehetünk pénzügyeik 
kezelésében, illetve céljaik megvalósításában. 
 
Állunk szíves rendelkezésükre a jövőben is, kérdés, érdeklődés esetén kérjük, látogassanak el hozzánk a fenti 
címen található bankfiókunkba, vagy keressék fel a www.takarekbank.hu honlapot. 
 
 
Szentistván, 2022. augusztus 25. 
 
Tisztelettel: 
 
 
Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/

