Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Mohácsi Takarék Bank Zrt., a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Pannon
Takarék Bank Zrt. egyesülésével és az MTB Zrt. állomány-átruházásával 2019. április 30-án létrejövő
Takarékbank Zrt. 2019. május 2-án és 3-án bankszünnapot tart. Ezért jelezzük, hogy a Takarékbank
Zrt. ügyfeleinek bankszámláján 2019. május 6-i hétfői napig a 2019. április 30-án, keddi napon
rendelkezésre álló záró egyenleg lesz elérhető bankkártyával. Kérjük, hogy a pénzforgalmi
megbízások ütemezésénél vegyék figyelembe, hogy az első teljes körű kiszolgálást nyújtó banki
munkanap 2019. május 6-a, hétfő. Informatikai rendszerünk megújítása miatt a Netbank és az Electra
szolgáltatások is szünetelnek 2019. április 30. 19 órától, 2019. május 6. 8 óráig.
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank 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 2019. május
1-jétől, Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság név alatt kezdi meg megújult működését.
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 szerződése, így a betét-, hitel- és számlaszerződése is a létrejövő új, országos kereskedelmi
bankhoz kerül az egyesülés keretében.
Az új univerzális kereskedelmi bank létrejöttének az is szerves része, hogy 2019. május 1-jén az MTB
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság összes betét-, számla- és
hitelszerződése a létrejövő új kereskedelmi bankba kerül át állomány-átruházás keretében.
Az új Takarékbank Zrt. Általános Szerződési Feltételei, Hirdetményei, nyitva tartása, a Megbízások
teljesítési rendje, - amely tartalmazza az alkalmazott árfolyamokat és a készpénzkezelés szabályait megtalálhatók a www.takarekbank.hu és a www.mtb.hu oldalakon és a jogelőd hitelintézetek
ügyfélforgalom számára nyitva álló valamennyi fiókjában is.
Az átállás zavartalan lebonyolítása érdekében tart 2019. május 2. és 3. napokon bankszünnapot az új
Takarékbank Zrt.
A fent leírt egyesülési folyamat során mindent elkövetünk azért, hogy a változások a lehető
legkevesebb kellemetlenséggel járjanak az Ön számára.
Megértésüket köszönjük.

