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1 VideoBank szolgáltatás 

A VideoBank a Takarékbank olyan kényelmi szolgáltatása, amelynek segítségével 

ügyfeleink számára megkönnyítjük a mindennapi bankolást. A VideoBank lehetővé 

teszi, hogy bármely új ügyfél vagy Takarékbankos lakossági, Prémium, Privát és 

vállalati ügyfél otthonról intézze ügyeit, okostelefonja, laptopja vagy asztali 

számítógépe segítségével.  

A VideoBank több mint 50 ügytípussal szolgálja ki az ügyfeleket, szolgáltatás 
menütérképe 

az alábbi linken érhető el: Menütérkép  

Az online ügyintézés előnyei az ügyfelek számára: 

 Egyszeri regisztrációt követően, személyre szabott tárhely kialakítás 

 Költség- és időhatékony megoldás 

 Otthonról is intézheti banki ügyeit 

 Kényelmes, könnyű, gyors és hatékony ügyintézés 

 Ügyfeleink helytől függetlenül intézhetik ügyeiket 

 Biztosított az ügyfelek biztonságos és a törvényi előírásoknak megfelelő 

azonosítása 

 A rendszer kezelése könnyen elsajátítható, nem igényel szakmai ismereteket 

 Nem szükséges az ügyfél által használt eszközre semmilyen program 

feltelepítése (laptop, telefon, stb.) 

1.1 Hol érhető el a Takarék VideoBank? 

A VideoBank a takarekbank.hu weboldaláról érhető el, a jobb felső sarokban található 

„VideoBank” gombra kattintva: 

 

http://www.takarekbank.hu/
https://takarekbank.hu/files/17/79950.pdf
http://takarekbank.hu/
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1.2 VideoBank kezdőképernyő 

1.2.1 Regisztráció: 

A Videóhívás indításához 2021. október 31-ét követően regisztráció szükséges.  

A regisztrációt követően a rendszer létrehoz egy személyes tárhelyet, ahol Ön a Bank 

által feltöltött általános dokumentumait - és minden egyéb az ügyintézéshez tartozó 

dokumentációt – (jelenleg MFSZH igénylés, online számlanyitás, meglévő számla 

mellé új fizetési számla nyitás és számlacsomag váltás ügytípusok esetén érhető el ez 

a funkció) megtalálja, amelyet VideoBank hívás keretein belül intézett. 

A tárhelyet, Ön a Bank nyitvatartási idején túl is eléri, onnan dokumentumokat tölthet 

le, vagy tölthet fel. 

FONTOS: a regisztrációs felület és a tárhely 0-24 óráig elérhető az Ön számára. 

Regisztráció előnyei az Ön számára: 

 Önnek személyes tárhelye lesz 

 A tárhely szolgáltatás ingyenes 

 Adatait biztonságosan tároljuk 

 Regisztrációt követően gyorsabb lesz az ügyintézés 

 Könnyebb lesz az eligazodás az ügyintézésben 

A tárhelyén elérhetőek lesznek az ügyintézéshez kapcsolódó dokumentumai (jelenleg 

MFSZH igénylés, online számlanyitás, meglévő számla mellé új fizetési számla nyitás és 

számalcsomag váltás ügytípusok esetén érhető el ez a funkció) 

Tekintse meg kisfilmünket a linkre kattintva és ismerje meg milyen előnyei vannak 

a Takarék VideoBanknak.   

http://www.takarekbank.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=Y3awunB7UuI
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A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges: 

 Előnév/titulus  

 Vezetéknév 

 Keresztnév 

 Születési név  

 Anyja leánykori neve 

 Születési dátum 

 Születési város 

 Telefonszám (csak magyarországi mobiltelefonszámmal (+36…) lehetséges 

a regisztráció, külföldi telefonszámmal nem indítható regisztráció)  

 E-mail cím  

 Jelszó (legalább 8 karakter, legalább 3 a következők közül: kisbetű, nagybetű, 

szám, speciális karakter (nem szám, nem betű, nem "_" karakter) 

1.2.1 VideoBank regisztráció folyamata: 

Regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges (minden mező feltöltése 

kötelező). 

A videohíváshoz szükséges regisztrációs és bejelentkezési folyamat 

megismeréséhez, kérjük kattintson erre a linkre: 

A regisztrációkor van lehetősége nyilatkozni a marketing megkereséseket illetően is:   

 Amennyiben Ön szeretné, hogy adott célokból és csatornákon megkeressük 

Önt marketing üzenetekkel, kérjük, jelölje be a vonatkozó mezőket.  

 Ha nem kíván nyilatkozatot tenni, kérjük, hagyja üresen a marketing célú 

megkeresésekkel kapcsolatos mezőket (adatkezelési célok/ csatornák).  

http://www.takarekbank.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=TDLn-VYR6hQ
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Az Ön biztonsága érdekében SMS üzenet formájában megerősítést fog kapni 

a belépéshez. 

http://www.takarekbank.hu/
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Elfelejtett jelszó 

A bejelentkezés menüpontban a “Belépés” gomb alatt tud új jelszót igényelni. 

http://www.takarekbank.hu/
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1.2.2 Bejelentkezés 

A kezdő képernyőn a “Bejelentkezés” gomb megnyomása után, a regisztrációnál 

megadott e-mail címmel, hozzá tartozó jelszóval és az SMS üzenetben küldött 

megerősítő kód megadásával tud bejelentkezni a tárhelyére. 

 

http://www.takarekbank.hu/
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1.2.3 VideoBank tárhely adatmódosítás 

Amennyiben a regisztráció során megadott telefonszámát vagy e-mail címét szeretné 

módosítani, azt ebben a menüpontban érheti el.  

FONTOS: Egy videohívás alkalmával vagy az email címet, vagy a telefonszámot tudja 

módosítani. A két adat egyidejű módosítására a videobanki hívás során nincs 

lehetőség. 

A kötelező tájékoztatók és Nyilatkozatok elfogadása után, külön a felületre történő 

regisztráció nélkül tud hívásba kerülni, hogy az ügyintéző segítségével módosíthassa 

az adatait!  

1.3 Mikor érhető el a Takarék VideoBank szolgáltatás? 

A regisztrációs felület és a személyes tárhely 0-24 óráig elérhető, azonban 

a VideoBankon keresztül - munkanapokon - az alábbi időpontokban van lehetősége 

videohívást kezdeményezni: 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Takarékbank adott napi hatálybalépést azon 

szerződéskötést igénylő új szolgáltatás esetében tud vállalni, ahol 12:00 óráig 

megkezdődött a Takarék VideoBank videochat ügyintézői kapcsolat. Ezen időpont 

után indított szerződéskötésre vonatkozó Takarék VideoBank videochat 

szerződéskötést igénylő ügyletek teljesítését a Takarékbank következő munkanapra 

tudja vállalni. 

Online számlanyitás, meglévő számla mellé új fizetési számla nyitás esetén az 

újonnan nyitott számla legkésőbb az igénylést követő munkanapon nyílik meg és lesz 

használható, számlacsomag módosítás esetén az új számlacsomag beállítása 

legkésőbb az igénylést követő munkanapon történik meg.  

1.4 VideoBank szolgáltatás igénybevételének személyi feltételei

VideoBankon keresztül történő ügyintézés személyi feltételei: 

 VideoBankon keresztül ügyintézést, minden, 18. életévét betöltött, 

cselekvőképes, természetes személy kezdeményezhet,

Hétfő - csütörtök:……..8:00-16:00 

Péntek:………………….8:00-15:00 

http://www.takarekbank.hu/
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 magyar állampolgár, amennyiben kártyaformátumú személyazonosító 

igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel, útlevéllel, valamint lakcímkártyával 

rendelkezik, 

 VideoBankon keresztüli azonosítással önálló rendelkezési jogosultság esetén 

szolgáltatás igénylése, meglévő szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés 

kizárólag az azonosított személy számára kezdeményezhető.  

 VideoBankon keresztül online módon történő szerződéskötés során 

aláírásminta nem kerül felvételre, amennyiben a későbbiekben olyan 

tranzakciót kíván végrehajtani, amelyhez az aláírásminta megléte 

elengedhetetlen, azt bármely bankfiókunkban megadhatja.  

A VideoBankon keresztül nyitott bankszámla esetén a tulajdonos a bankfiókban 

történő aláírásminta felvételéig, a bankszámláját az alábbiak szerint 

használhatja: 

 elektronikus csatornákon keresztül, mint VideoBank, TeleBank és NetBank, 

illetve bankkártyával kezdeményezhet megbízást. 

 Rendelkezőt, Meghatalmazottat a Bankszámla feletti rendelkezésre nem 

állíthat, haláleseti Kedvezményezettet nem jelölhet meg. 

 Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást nem adhat. 

 Bankszámlaváltást kezdeményezhet, de az erre vonatkozó meghatalmazás 

kizárólag bankfiókban adható meg. 

 Készpénzfelvétel kizárólag bankkártyával, ATM-n keresztül valósítható meg. 

 Nem adható semmilyen egyéb, a fentiekben fel nem sorolt rendelkezés, 

megbízás papír alapon, amelynél az azonosításhoz az aláírás szükséges, 

kivéve, ha a rendelkezés / megbízás közjegyző által készített okiratban kerül 

benyújtásra. 

További részletes tájékoztatásért forduljon a telefonos ügyfélszolgálatunkhoz 

(+36-1-311-3110 a hét minden napján 0-24 óra között) vagy keresse fel bármely 

bankfiókunkat vagy válassza a VideoBank „Információkérés” menüpontot. 

Javaslat a kapcsolat megkezdéséhez: 

 Minden olyan dokumentum, amelyre a fizikai ügyintézés során is szükség 

lehet, és amit fel szeretne használni a videochat során, legyen elérhető helyen 

(pl. azonosító iratok, ügyintézéshez szükséges dokumentumok). 

Hitelekkel, moratóriummal kapcsolatos ügyintézéshez kérjük, készítse elő 

a hitelszerződése számát, ezzel elkerülhető, hogy a dokumentumok 

keresésével időt veszítsen.

 

http://www.takarekbank.hu/
https://takarekbank.hu/atm-fiok
https://takarekbank.hu/atm-fiok
https://takarekbank.hu/atm-fiok
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Videobanki ügyintézéshez jogosultsági mátrix: 

 

 

 

  

http://www.takarekbank.hu/
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1.5 A VideoBank szolgáltatás igénybevételének biztonsági feltételei 

Ügyfél oldali felelősség 

A TakarékBank a VideoBankon keresztüli ügyintézések folyamatába számos olyan 

védelmi intézkedést épített be, melyek a felhasználók biztonságát szolgálják. 

Mindemellett azonban az Ön közreműködése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a rendszer 

használatából eredő kockázatokat minimálisra tudjuk csökkenteni.  

Általános környezeti elvárások: 

 Megfelelő megvilágítás  

 Lehetőleg csendes és zavartalan környezet 

Számítógép védelme:  

Az ügyintézés során Ön a személyes adatait rögzíti a VideoBank honlapján egy erre a 

célra kialakított, biztonságos felületen.  Személyes adatai védelme érdekében 

javasoljuk, hogy a szolgáltatás igénybevételekor és általában az internet 

használatakor a számítógépe védelme érdekében a lehető legnagyobb 

gondossággal járjon el; az esetleges vírusfertőzésekkel, betörési kísérletekkel 

és "trójai programokkal" szemben védje számítógépét tűzfalakkal, víruskeresőkkel.  

A vírusok károsíthatják számítógépét, tönkre tehetik a tárolt adatokat, de akár bizalmas 

adatait is, valamint a használat során alkalmazott kódokat illetéktelenek részére 

továbbíthatják, akik visszaélhetnek azokkal.  

Az Ön számítógépére illetéktelenül felkerült programok által az adatok 

integritásában, vagy kezelésében beálló, az internetes szolgáltatás használata 

során felmerülő problémákkal és károkkal kapcsolatosan – mivel azok 

érdekkörén kívül állnak – a TakarékBank semmilyen felelősséget nem vállal. 

Javasoljuk, hogy az alkalmazott böngésző adatbiztonsági beállításait lehetőség szerint 

a szükséges legnagyobb biztonságot garantáló szintre állítsa be. Ebben az esetben 

a program figyelmezteti Önt minden, a böngésző használata során potenciálisan kárt 

okozó tartalom megnyitása előtt. Továbbá rendszeresen töltse le az Ön által használt 

operációs rendszerhez és böngészőhöz elérhető biztonsági frissítéseket, javító 

verziókat.  

http://www.takarekbank.hu/
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1.6 VideoBank szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei 

Eszközök, amelyeken a Takarék VideoBank használható: 

A Takarék VideoBank használható 

 asztali számítógépről, vagy 

 laptopról, vagy 

 táblagépről, vagy  

 okostelefonról (smartphone),  

ami rendelkezik működő kamerával és mikrofonnal. 

A Takarék VideoBank által támogatott böngészők: 

 Google Chrome v44 vagy frissebb, 

 Mozilla Firefox v39 vagy frissebb, 

 Opera (2 évre visszamenőleg), 

 Microsoft Edge 15+, 

 Safari 1

A böngésző verziószámát Chrome esetében az alábbi útvonalon tudja ellenőrizni: 

 

A böngésző verziószámának ellenőrzése Google Chrome böngészőben 

  

http://www.takarekbank.hu/
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Hardveres követelmények 

A Takarék VideoBank hardveres követelményei a következők: 

 Processzor: Intel Core i3, i5, i7, i9 sorozat (vagy ezekkel egyenértékű AMD 

processzor), Apple M1 SoC. Netbookokon az alacsony processzorteljesítmény 

miatt akadozhat a videochat. 

 RAM: Minimum 2 GB 

A processzor típusáról Windows 10 operációs rendszer esetében az alábbi útvonalon 

tájékozódhat: Gépház > Névjegy 

A megfelelő minőségű kommunikációhoz szükséges eszköz a headset (mikrofonos 

fülhallgató) vagy az eszköz beépített mikrofonja, illetve a kamera (pl. laptop, 

mobileszköz kamerája, legoptimálisabb esetben külön webkamera). 

A headset használatát azért ajánljuk, mert ezáltal a résztvevők biztosan hallani fogják 

egymást, hiszen a kijövő hang így nem zavarja meg a mikrofont (nem fog 

visszhangozni), illetve jobban kiszűrhetők a résztvevőt körülvevő háttérzajok. 

A képátvitelt lehetővé tévő eszköz képfelbontása és a kép megvilágítása alkalmas kell, 

hogy legyen az ügyfél arcjellemzőinek felismerésére, valamint az ügyfél által 

bemutatott fényképes azonosító okmánnyal való összevetésre, és a bemutatott 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány biztonsági elemeinek 

azonosítására. 

Webkamera és headset:  

Internetkapcsolat: 

 A szolgáltatás használatához szélessávú internetkapcsolat szükséges 

(legalább 1 Mbps-os le- és feltöltési sebességgel) 

 Mobilinternet esetén legalább 3G kapcsolat szükséges, azonban a hordozható 

eszközöknél is a WiFi kapcsolat javasolt.  

Az internetkapcsolat fel- és letöltési sebessége a speedtest.net weboldalon mérhető.  

Egyéb technikai feltételek: megfelelő fény- és hangforrás biztosítása 

http://www.takarekbank.hu/
http://speedtest.net/
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1.7 Technikai feltételek ellenőrzése Videobanki hívás esetén: 

A szükséges informatikai feltételek ellenőrzésre kerülnek a VideoBank ügyintézéshez 

az alábbi módon: 

 

A kapcsolat ellenőrzése 

Előfordulhat, hogy nem megfelelő az Ön hálózati kapcsolata, abban az esetben 

hibaüzenetet kap. Hibaelhárítás hiányában lehetősége nyílik eszközváltásra, 

amelynek során a linket: 

 kimásolhatja és beillesztheti másik böngészőbe,  

 elküldheti magának e-mailben vagy telefonszámra  

Ha a kapcsolat ellenőrzése sikeres, ellenőrzésre kerülnek multimédiás eszközei is. 

Ahhoz, hogy a Takarék VideoBankon keresztül intézhesse ügyeit, szükség van aktívan 

működő webkamerára és mikrofonra is.  

http://www.takarekbank.hu/
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A webkamera és mikrofon kompatibilitásának vizsgálata 

  

http://www.takarekbank.hu/
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Az ügyintézés menete: 

Amennyiben a kompatibilitási vizsgálat sikeres és engedélyezte a multimédiás 

eszközök használatát, Ön a várakozó térbe kerül.  

Szabad ügyintéző esetén azonnal megkezdheti a videóhívást és az ügyintézést. 

Amennyiben nincs szabad ügyintéző, várakoznia kell. Erről tájékoztatást fog kapni 

az oldalon. 

 

Az ügyintézés későbbi folytatását választva, kérjük adja meg telefonszámát, ahova 

a rendszer kiküld Önnek egy visszatérési linket, amelyen 24 órán belül folytatni tudja 

az ügyintézést a várószobából. 

http://www.takarekbank.hu/
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Amint fogadni tudja Önt ügyintézőnk, kezdetét veszi a videochates bankolás. 

Az ügyintézőt webkamerán keresztül fogja látni, és az ügyintéző is látni fogja Önt.  

A VideoBankon keresztül igénybe vett szolgáltatások, a megadott üzleti- és 

ügyleti megbízások rekonstruálhatósága és bizonyítása érdekében a teljes 

beszélgetésről kép- és hangfelvétel készül, amelyet a Bank az üzleti kapcsolat 

megszűnésétől számított 8 évig tárol a VideoBank igénybevételéhez megadott, 

valamint 

a videóbeszélgetés alatt elhangzott adatokkal együtt. 

FONTOS: Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, vagy azokat bármely okból 

nem tudja teljesíteni, kérjük, ne használja a VideoBank szolgáltatásunkat, ezen 

feltételek elfogadásának hiányában Ön ezt a szolgáltatást nem fogja tudni 

igénybe venni. 

A beszélgetés során elhangozhatnak banktitoknak minősülő információk, kérjük Ön 

és adatai védelme érdekében gondoskodjon arról, hogy a VideoBankolás során, más 

személy ne tartózkodjon Ön mellett. 

http://www.takarekbank.hu/
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1.8 VideoBank ügyintézés zárása: 

A sikeres videóhívás lezárása után kérjük, töltse ki a szolgáltatás értékelő 

kérdőívünket. Az értékelést követően véget ér a folyamat, a Takarékbank VideoBank 

szolgáltatás visszanavigálja Önt a Takarékbank weboldalára. Amennyiben nem 

szeretne ezzel a lehetőséggel élni, kitöltés nélkül is lehetősége van a VideoBank 

szolgáltatás és a Böngésző zárására. 

2. Takarék VideoBank tárhely kezelés 

A tárhely a Bank által a Lakossági és Vállalati ügyfél részére – a Videóhíváshoz 

és az – ingyenesen biztosított, az elektronikus kapcsolattartáshoz tartozó, 

a dokumentumok, értesítések, tájékoztatók stb. kölcsönös kézbesítésére 

és azok tárolására szolgáló, 

– jelszóval védett felületre történő, belépést igénylő – elektronikus felület, 

amely egyúttal tartós adathordozónak is minősül.  

A tárhelyen belül az alábbi menüpontok jelennek meg: 

  

http://www.takarekbank.hu/
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Menüpontok: 

 Igénylések 

o Ezen a menüponton belül választhatóak a szolgáltatások.  

o A részletes menütérkép itt elérhető: 

https://takarekbank.hu/files/17/79950.pdf 

 Hiánypótlás 

o Online hiteligénylés esetén ebben a menüpontba kérjük feltölteni azokat 

a dokumentumokat, amelyek szükségességéről e-mail értesítést kapott. 

 Dokumentumok 

o Ebben a menüpontban lesz elérhető minden olyan dokumentum, 

ami az ügyintézéseihez kapcsolódik. Visszamenőlegesen is 

megtekinthetőek lesznek ezek a dokumentumok.  

 VideoBank tárhely adatmódosítás 

o Ebben a menüpontban kizárólag a VideoBank használatához és 

a belépéshez szükséges adatok módosíthatók. Amennyiben a banki 

szolgáltatásait érintő adatmódosítási igénye van, azt az 

Egyéb ügyek/Ügyféladatok módosítása menüpontban teheti meg. 

További adatmódosítás (pl. név és okmányváltozás) átvezetése 

érdekében keresse fel valamely fiókunkat. 

 Jelszóváltoztatás 

o Ebben a menüpontban változtatható meg a bejelentkezést követően 

a jelszót. Változtatást követően a következő alkalommal már az új 

jelszóval fog tudni belépni.  

Regisztrációk, adatok kezelése/tárhely törlés 

Tevékenység Ügymenet Igénylés /Regisztráció törlése 

Minősített Fogyasztóbarát Személyi hitel igénylésHitel igénylés esetén 

Minősítési adatok 
megadása, 
dokumentum feltöltés 

Igénylés benyújtására nem kerül sor 90 nap az utolsó aktivitástól számítva 

Hiteligénylőlap 
és szerződés aláírás 
ügyfél által  

Bank a visszaigazoló lapot nem írta alá 
Az elállástól számítva 5 évig tárolja 
a Bank 

http://www.takarekbank.hu/
https://takarekbank.hu/atm-fiok
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Visszaigazoló lapot a 
Bank aláírta  

  
Szerződés megszűnését követő 5 évig 
tárolja a Bank 

Minden regisztrációra érvényes 

Takarék VideoBank 
létrehozott 
fiók(tárhely) törlési 
lehetőség 

Az ügyfél a kozpont@takarek.hu email 
címen vagy a telefonos ügyfélszolgálaton 
( +36-1-311-3110 a hét minden napján 0-
24 óra között) vagy bankfiókban 
kezdeményezheti. 

Az adatokat az adatkezelési 
tájékoztatóban meghatározott formában 
tároljuk, mely a www.takarekbank.hu 
weboldalon az alábbi linken 
https://takarekbank.hu/files/17/81490.pdf 
érhető el. 

 

A Tárhelyhez kapcsolódó néhány értesítés minta (sms és e-mail) 

SMS minta tárhelyére érkezett új Dokumentumról:  

Email minta néhány értesítésről 

 

http://www.takarekbank.hu/
mailto:kozpont@takarek.hu
http://www.takarekbank.hu/
https://takarekbank.hu/files/17/81490.pdf
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3. Takarék VideoBankon belül elérhető ügyintézési lehetőségek  

3.1 Igénylések menüpont 

 

  

http://www.takarekbank.hu/
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3.1.1 Már Takarékbank ügyfél vagyok (meglévő ügyfelek számára) 

Az alábbi képernyőn láthatja, hogy milyen ügyfélköröknek nyújt szolgáltatást 

a VideoBank:  

 

A VideoBankban jelenleg az alábbi szolgáltatások intézésére van lehetőség lakossági 

ügyintézés esetén: 

 Hiteltörlesztési moratórium 

 Nyereménybetét 

 Lakossági elektronikus szolgáltatások: 

o Netbank szolgáltatás igénylése – Netbank szolgáltatást azon Ügyfelek 

igényelhetnek, akik a VideoBankon keresztül igényeltek bankszámlát, 

vagy 

a https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/szamlacsomagok 

oldalon elérhető bankszámlák valamelyikével rendelkezik. Amennyiben 

ettől eltérő számlacsomaggal rendelkezik, kérje Ügyintézőnk segítségét 

a további lehetőségekről vagy keresse fel valamely fiókunkat.  

o Netbank jelszó igénylése 

http://www.takarekbank.hu/
https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/szamlacsomagok
https://takarekbank.hu/atm-fiok
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o Netbank szolgáltatás módosítása 

o Netbank szolgáltatás megszüntetése 

o SMS szolgáltatás egyeztetése 

o Kivonatküldési mód változtatása (postai helyett e-kivonat) 

 Lakossági hitelek: 

o Fogyasztási hitelek: 

▪ Személyi kölcsön tájékoztatás, igénylési dokumentáció  

▪ Meglévő hitelekkel kapcsolatos ügyintézés 

▪ Hitelfedezeti biztosításhoz kapcsolódó ügyintézések  

o Jelzálog hitelek: 

▪ Jelzáloghitel tájékoztatás, igénylési dokumentáció 

▪ Meglévő hitelekkel kapcsolatos ügyintézés 

▪ Hitelfedezeti biztosításhoz kapcsolódó ügyintézések  

▪ Vagyonbiztosításhoz kapcsolódó ügyintézések 

 Lakossági Bankszámlák: 

o Információkérés (pl.: számlaegyenleg, azonosító adatok, forgalom 

és kivonat kérés) 

o Meglévő mellé új számla igénylése / számlacsomag módosítása 

(Amennyiben a 2022.04.01-ét követően igényel meglévő számlája 

mellé új számlát, akkor ahhoz alszámla már nem nyitható. 

Amennyiben számlacsomag módosítást szeretne és a jelenlegi 

számlacsomagjához kapcsolódik alszámla, akkor abban az esetben 

kérjük fáradjon be bármelyik fiókunkba és szüntesse meg. A 

megszüntetést követően lesz lehetséges a számlacsomagváltás 

VideoBankon keresztül) 

 Lakossági bankkártyák: 

o Új betéti kártya igénylés 

o Kártya megszüntetés 

 Lakossági megtakarítás: 

o Betétlekötés 

o Betétfeltörés 

o Befektetési jegy vétel  

o Befektetési jegy visszaváltás  

o Állampapír jegyzés 

o Állampapír visszaváltás  

 Egyéb ügyek: 

o Ügyféladatok módosítása (jelenleg kizárólag e-mail címet, levelezési 

http://www.takarekbank.hu/
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címet 

és telefonszámot lehet módosítani a videobanki hívásban). 

o DM lemondás/DM nyilatkozat rögzítés 

o Panaszkezelés 

A szolgáltatás kiválasztását követően rögzítse adatait: 

 

Meglévő mellé új fizetési számla nyitásához, számlacsomag váltásához kapcsolódó 

dokumentumok: 

 2021. december 15-ét követően a megszemélyesített dokumentumok – 

amelyek ügyféladatokat is tartalmaznak-(pl: számlaszerződés) az Ön 

http://www.takarekbank.hu/
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személyes tárhelyére fognak érkezni.  

 A nem megszemélyesített dokumentumokat (pl. hirdetmény) elektronikus 

úton az igénylésnél jelzett e-mail címre továbbítjuk. 

 Amennyiben a számlanyitás számlacsomag váltás során keletkezett 

dokumentumokat Ön postai úton szeretné megkapni, erre is van lehetősége – 

kérjük, ezt jelezze kollégánknak a hívás során. Az ügyintézés során 

keletkezett dokumentumokat a bank általi aláírást követően postai úton 

juttatjuk el Önnek. 

 Az egyéb ügyintézések során keletkezett dokumentumokat postai úton 

juttatjuk el az Ön részére. 

Prémium ügyfélkörnek elérhető szolgáltatások 

 Prémium bankszámlák 

o Fizetési számla és értékpapír számla közti átutalás  

o Információkérés – számlaegyenleg ésésés forgalmi információk, 

azonosító adatok és kivonat kérés lehetősége. 

o Meglévő mellé új számla igénylése / számlacsomag módosítása 

(Amennyiben a 2022.04.01-ét követően igényel meglévő számlája mellé új 

számlát, akkor ahhoz alszámla már nem nyitható. 

Amennyiben számlacsomag módosítást szeretne és a jelenlegi 

számlacsomagjához kapcsolódik alszámla, akkor abban az esetben kérjük 

fáradjon be bármelyik fiókunkba és szüntesse meg. A megszüntetést 

követően lesz lehetséges a számlacsomagváltás VideoBankon keresztül) 

 

 Lakossági elektronikus szolgáltatások 

o Netbank szolgáltatás igénylése – Utaljon online vagy változtasson 

bankkártya limitet a díjmentesen hozzáférhető Takarék Netbankon 

keresztül a nap 24 órájában. Netbank szolgáltatást azon Ügyfelek 

igényelhetnek, akik a VideoBankon keresztül igényeltek bankszámlát, 

vagy a https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/szamlacsomagok 

oldalon elérhető bankszámlák valamelyikével rendelkezik. Amennyiben 

ettől eltérő számlacsomaggal rendelkezik, kérje Ügyintézőnk segítségét 

a további lehetőségekről vagy keresse fel valamely fiókunkat. 

o Netbank jelszóigénylés - Elfelejtette Netbank jelszavát? Indítson 

VideoBank hívást és segítünk az új jelszó igénylésében! 

o Netbank szolgáltatás módosítása  

http://www.takarekbank.hu/
https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/szamlacsomagok
https://takarekbank.hu/atm-fiok
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o Netbank szolgáltatás megszüntetése 

o SMS szolgáltatás – Ebben a menüpontban azt a telefonszámát tudja 

módosítani, melyre az SMS-eket szeretné kapni. 

o Kivonatküldési mód változtatása (postai helyett e-kivonat) – Ebben 

a menüpontban kivonatainak kiküldési módját változtathatja meg. 

Kényelme érdekében váltson most e-kivonatra! 

 Megtakarítások  

o Befektetési jegyek vétele 

o Befektetési jegyek eladása 

o Betétlekötés – Kösse le megtakarított pénzét otthonról! 

o Betétfeltörés 

o Állampapír jegyzés 

o Állampapír visszaváltás 

 Bankkártyák  

o Új betéti kártya igénylés – Igényelje új betéti bankkártyáját online! 

o Kártyamegszüntetés 

 Hitelek   

o Fogyasztási hitelek – Tájékoztatást kaphat személyi kölcsön 

termékünkről, meglévő fogyasztási hiteleivel és hitelfedezeti 

biztosításokkal kapcsolatban ügyintézést folytathat. 

o Jelzáloghitelek – Tájékoztatást nyújtunk jelzáloghiteleinkről, meglévő 

jelzáloghiteleivel, hitelfedezeti és vagyonbiztosításokkal kapcsolatban 

ügyintézést folytathat 

 Nyereménybetét lekötés 

 Hiteltörlesztési moratórium – A Második Fizetési Moratórium 

meghosszabbításának (továbbiakban: Harmadik Fizetési Moratórium) 

időszaka 2021.11.01 napjától 2022.06.30 napjáig tart. A korábbiaktól eltérően 

a moratórium hosszabbítás nem általános érvényű, csak a 637/2020. (XII. 22.) 

Korm. rendeletben meghatározott kiemelt társadalmi csoportok, valamint 

vállalkozások jogosultak a hitelmoratórium hosszabbítására és csak akkor, 

ha 2021. szeptember 30. napján moratóriumból eredő tartozás állt fenn 

(azaz igénybe vette a moratóriumot). 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy hiteltörlesztési moratórium ügyintézés 

előtt kérjük, tájékozódjon a honlapunkon a részletekről. 

 

 Egyéb ügyek 

o Ügyféladatok módosítása – Adatai módosultak? Változtassa meg 

http://www.takarekbank.hu/
https://takarekbank.hu/hitel-torlesztesi-moratoriummal-kapcsolatos-informaciok
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telefonszámát, levelezési címét, e-mail címét! 

o DM nyilatkozatok ügyintézés – Szeretne elsőként értesülni az új 

pénzügyi lehetőségekről? Nyilatkozzon róla, hogy megkereshessük 

legújabb, személyre szabott ajánlatainkkal. 

o Panaszkezelés 

Meglévő mellé új fizetési számla nyitásához, számlacsomag váltásához kapcsolódó 

dokumentumok: 

 2021. december 15-ét követően a megszemélyesített dokumentumok – 

amelyek ügyféladatokat is tartalmaznak- (pl: számlaszerződés) 

az Ön személyes tárhelyére fognak érkezni.  

 A nem megszemélyesített dokumentumokat (pl: hirdetmény) 

elektronikus úton az igénylésnél jelzett e-mail címre továbbítjuk. 

 Amennyiben a számlanyitás számlacsomag váltás során keletkezett 

dokumentumokat Ön postai úton szeretné megkapni, erre is van lehetősége – 

kérjük, ezt jelezze kollégánknak a hívás során. Az ügyintézés során 

keletkezett dokumentumokat a bank általi aláírást követően postai úton 

juttatjuk el Önnek. 

 Az egyéb ügyintézések során keletkezett dokumentumokat postai úton juttatjuk 

el az Ön részére. 

Private banki ügyfélkörnek elérhető szolgáltatások 

 Private Banking Bankszámlák 

o Fizetési számla és értékpapír számla közti utalás 

o Információkérés – számlaegyenleg és - forgalmi információk, 

azonosító adatok és kivonat kérés lehetőség. 

o Meglévő mellé új számla igénylése / számlacsomag módosítása 

 Bankkártyák  

o Új betéti kártya igénylés – Igényelje új betéti bankkártyáját online! 

o Kártyamegszüntetés 

 Megtakarítások  

o Befektetési jegyek vétele 

o Befektetési jegyek eladása 

o Betétlekötés – Kösse le megtakarított pénzét otthonról! 

o Betétfeltörés 

o Állampapír jegyzés 

o Állampapír visszaváltás 

http://www.takarekbank.hu/
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 Lakossági elektronikus szolgáltatások 

o Netbank szolgáltatás igénylése – Utaljon online vagy változtasson 

bankkártya limitet a díjmentesen hozzáférhető Takarék Netbankon 

keresztül a nap 24 órájában. Netbank szolgáltatást azon Ügyfelek 

igényelhetnek, akik a VideoBankon keresztül igényeltek bankszámlát, 

vagy a https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/szamlacsomagok 

oldalon elérhető bankszámlák valamelyikével rendelkezik. Amennyiben 

ettől eltérő számlacsomaggal rendelkezik, kérje Ügyintézőnk segítségét 

a további lehetőségekről vagy keresse fel valamely fiókunkat. 

o Netbank jelszóigénylés - Elfelejtette Netbank jelszavát? Indítson 

VideoBank hívást és segítünk az új jelszó igénylésében! 

o SMS szolgáltatás – Ebben a menüpontban azt a telefonszámát tudja 

módosítani, melyre az SMS-eket szeretné kapni. 

o Kivonatküldési mód változtatása (postai helyett e-kivonat) – Ebben 

a menüpontban kivonatainak kiküldési módját változtathatja meg. 

Kényelme érdekében váltson most e-kivonatra! 

 Nyereménybetét lekötés 

 Hiteltörlesztési moratórium – A Második Fizetési Moratórium 

meghosszabbításának (továbbiakban: Harmadik Fizetési Moratórium) 

időszaka 2021.11.01 napjától 2022.06.30 napjáig tart. A korábbiaktól eltérően 

a moratórium hosszabbítás nem általános érvényű, csak a 637/2020. (XII. 22.) 

Korm. rendeletben meghatározott kiemelt társadalmi csoportok, valamint 

vállalkozások jogosultak a hitelmoratórium hosszabbítására és csak akkor, 

ha 2021. szeptember 30. napján moratóriumból eredő tartozás állt fenn 

(azaz igénybe vette a moratóriumot). 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy hiteltörlesztési moratórium ügyintézés 

előtt kérjük, tájékozódjon a honlapunkon a részletekről. 

 Hitelek   

o Fogyasztási hitelek – Tájékoztatást kaphat személyi kölcsön 

termékünkről, meglévő fogyasztási hiteleivel és hitelfedezeti 

biztosításokkal kapcsolatban ügyintézést folytathat. 

o Jelzáloghitelek – Tájékoztatást nyújtunk jelzáloghiteleinkről, meglévő 

jelzáloghiteleivel, hitelfedezeti és vagyonbiztosításokkal kapcsolatban 

ügyintézést folytathat. 

 Egyéb ügyek  

o Ügyféladatok módosítása – Adatai módosultak? Változtassa meg 

telefonszámát, levelezési címét, e-mail címét! 

http://www.takarekbank.hu/
https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/szamlacsomagok
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o DM nyilatkozatok ügyintézés – Szeretne elsőként értesülni az új 

pénzügyi lehetőségekről? Nyilatkozzon róla, hogy megkereshessük 

legújabb, személyre szabott ajánlatainkkal. 

o Panaszkezelés 

Prémium és Private banki ügyfeleknek elérhető további szolgáltatások 

 Visszahívás kérése  

 Amennyiben Ön Prémium vagy Privát banki ügyfélként érkezik a várószobába, 

úgy Prémium ügyintézésnél 5 perc múlva, Private ügyintézésnél 2 perc múlva 

van lehetősége visszahívást kezdeményeznie a Visszahívást kérek gomb 

megnyomásával. 

 A visszahívás kérése funkció lényege az, hogy amennyiben nem szeretné 

megvárni ügyintézőnket a várószobában, úgy élni tud azzal a lehetőséggel, 

hogy kollegánk felkeresse Önt egy későbbi időpontban telefonon. 

A visszahívás kéréséhez a következő adatokat szükséges megadnia: Név; 

Telefonszám; Email.  

 

http://www.takarekbank.hu/
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A telefonos felkeresés során kollegánk egyeztet Önnel egy megfelelő időpontot, 

amikor folytatni kívánja a VideoBankos ügyintézést. A megbeszélt időpontot 

megelőzően 1-2 perccel ügyintézőnk kiküld SMS-ben egy linket a megadott 

telefonszámra. Ennek a linknek a birtokában (arra kattintva), Ön 15 percig visszatérhet 

a várószobába anélkül, hogy újra ki kellene választania a megfelelő szolgáltatást 

és meg kellene adnia az adatait 

Vállalati ügyfélkörnek elérhető szolgáltatások 

 Meglévő vállalati ügyfélként, amennyiben már rendelkezik Netbank 

szolgáltatással, úgy VideoBankon keresztül is igényelhet új jelszót.  

 Az ügyintézéshez elengedhetetlen, hogy Ön jogosult legyen eljárni 

az adott cég nevében.  

 Az ügyintézés lefolytatásához a következő dokumentumok szükségesek: 

o Személyazonosító igazolvány (Személyigazolvány, Vezetői engedély, 

Útlevél) 

o Lakcímkártya 

3.1.2  Lakossági bankszámlát nyitok (új ügyfelek számára) 

Online számlanyitást minden olyan leendő ügyfelünk kezdeményezhet, aki nem 

rendelkezik élő Takarékbanknál vezetett lakossági számlával. Az ügyintézés 

megkezdése előtt számlát, és ahhoz kapcsolódó bankkártyát választhat, illetve 

megadhatja a számlanyitáshoz szükséges alapvető adatokat és megismerheti a 

kötelező nyilatkozatokat. Ezt követően technikai ellenőrzéseket végez a rendszer, 

majd megérkezik a videóchat szobába, ahol kollégánk folytatja az ügyintézést. 

Igénylési feltételek: 

 Magyar állampolgárság 

 Magyar nyelv ismerete 

 Érvényes okmányok (kártya formátumú személyi azonosító igazolvány vagy 

vezetői engedély, útlevél, lakcímkártya) 

 Magyarországi lakcím 

 Betöltött 18. életév, saját nevében eljáró személy 

 Az igénylő nem lehet kiemelt közszereplői státuszban 

 Nem rendelkezik Takarékbanknál vezetett lakossági bankszámlával 

 A kért adatok megadása, nyilatkozatok elfogadása  

 Technikai feltételeknek való megfelelés 

Hogyan működik a VideoBank szolgáltatáson keresztül az online számlanyitás? 

http://www.takarekbank.hu/
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Nézze meg kisfilmünket a Takarék VideoBank használatáról. A megtekintéshez, 

kérjük, kattintson ide. 

Az online bankszámlanyitás lépései 

Csomagválasztó: Itt tudja kiválasztani, hogy Önnek melyik a legmegfelelőbb számla, 

illetve hozzá tartozó bankkártya. A részletek gombra kattintva az alábbi képernyő 

jelenik meg: 

Az igénylés előtt a számlacsomagokról és a kapcsolódó dokumentumokról az alábbi 

linken tájékozódhat részletesen: 

https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/szamlacsomagok  

Adatok megadása 

Személyes adatok megadása: Ebben a lépésben tudja megadni a személyes adatait.  

http://www.takarekbank.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=AFbadxbWxJQ
https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/szamlacsomagok
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http://www.takarekbank.hu/
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Elérhetőségek megadása, amelyeken kapcsolatba tudunk lépni Önnel. 

Érvényes okmányok megadása, amellyel a számlanyitást szeretné 

kezdeményezni. 

 

http://www.takarekbank.hu/
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Nyilatkozatok kitöltése és elfogadása (FATCA, CRS, Tájékoztatók): Ezen 

a képernyőn a számlanyitáshoz szükséges kötelező nyilatkozatokat ismerheti meg 

és fogadhatja el.  

Adatok ellenőrzése 

Amennyiben módosítani kívánja valamely korábban megadott adatát, itt megteheti. 

Ha mindent rendben talált, akkor az „Adatok rendben” gombbal tudja elindítani 

a VideoBank ügyintézést.  

Számlanyitáshoz kapcsolódó dokumentumok: 

http://www.takarekbank.hu/
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Az online VideoBankon keresztül indított számlanyitásokhoz kapcsolódóan 2021. 

december 15-ét követően a megszemélyesített dokumentumok – amelyek 

ügyféladatokat is tartalmaznak- (pl: számlaszerződés) az Ön személyes tárhelyére 

fognak érkezni.  

A nem megszemélyesített dokumentumokat (pl: hirdetmény) elektronikus úton 

az igénylésnél jelzett e-mail címre továbbítjuk. 

3.1.3  Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel igénylés 

 Amennyiben Ön online Takarék Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelt 

szeretne igényelni ezt megteheti a https://takarekbank.hu/videobank oldalról 

is indítva a Tárhely regisztrációt követően az “Új igénylés indítása” gomb 

megnyomásával 

vagy az MNB oldalán elérhető linken a nap bármely időszakában 

a  https://minositettszemelyihitel.mnb.hu/nyito/kalkulator linken keresztül. 

 Online hiteligénylést a Takarékbankkal már szerződéses jogviszonyban álló, 

lakossági ügyfelek és új ügyfelek is kezdeményezhetnek.  

 Az új ügyfelek esetében teljes körű online ügyfél-átvilágítási folyamatot végez 

Bankunk. 

 Az ügyfél átvilágítás folyamatáról és szükségességéről bővebben itt olvashat: 

https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/kotelezo-es-

iranyado-szabalyok/jogertelmezesi-kerdesek-es-valaszok-q-a/egyszerusitett-

ugyfel-atvilagitas 

 Az ügyintézés megkezdése előtt a regisztrációs felületen egy gyors 

előszűrésre van szükség, amelynek segítségével ellenőrizni tudja, 

hogy jogosult-e, elérhető-e az Ön számára Bankunk online hiteligénylési 

folyamata, vagy kizárólag bankfiókjaink egyikében tudja elindítani a Takarék 

Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel igénylését. (Az online igénylési 

folyamat elérhetősége 

nem jelenti a hitelképesség megállapítását.) Javasoljuk, hogy az igénylést 

a weben Google Chrome felületről indítsa. 

 Az igénylés benyújtását követően technikai ellenőrzéseket végez a 

rendszer, majd megérkezik a Takarék VideoBank videóchat szobába 

(VideoBank nyitvatartási időben), ahol kollégánk segítségével folytatja az 

ügyintézést. 

 Ön a saját tárhelyére bármikor (0-24 órában) fel- és letölthet, pótolhat 

dokumentumokat, amelyek a hiteligényléshez kapcsolódnak. Kérjük, 

hogy vegye figyelembe a Bank által a hiteligényléshez kapcsolódóan 

http://www.takarekbank.hu/
https://takarekbank.hu/videobank
https://minositettszemelyihitel.mnb.hu/nyito/kalkulator
https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/kotelezo-es-iranyado-szabalyok/jogertelmezesi-kerdesek-es-valaszok-q-a/egyszerusitett-ugyfel-atvilagitas
https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/kotelezo-es-iranyado-szabalyok/jogertelmezesi-kerdesek-es-valaszok-q-a/egyszerusitett-ugyfel-atvilagitas
https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/kotelezo-es-iranyado-szabalyok/jogertelmezesi-kerdesek-es-valaszok-q-a/egyszerusitett-ugyfel-atvilagitas
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megadott válaszadási határidőket! A válaszadási határidők az alábbiak 

szerint alakulnak: 

Lépések Felelős Határidő 

Ügyfél sikeres VideoBank azonosítása/ 

ügyfél-átvilágítása és igénylés indítása Takarékbank T munkanap 

Visszajelzés meglévő ügyfélnek (elutasítás, 

befogadási Feltétel előírása, szerződés 

küldése) Takarékbank T+2 munkanap 

Visszajelzés új ügyfélnek (elutasítás, 

befogadási Feltétel előírása, szerződés 

küldése) Takarékbank T+4 munkanap 

Befogadási feltétel teljesítése Ügyfél 

értesítéstől számított 

10 naptári nap 

Szerződés aláírása Ügyfél 

értesítéstől számított 5 naptári 

nap 

Szerződés elfogadhatóságáról visszajelzés 

(elutasítás, javítás kérése vagy MNB ajánlat 

küldése) Takarékbank 

Ügyfél teljesítéstől számított 

1 munkanap  

Javított szerződés feltöltése Ügyfél 2 naptári nap 

Átadás döntésre Takarékbank 

Ajánlat küldését követően 

rögtön 

Visszajelzés az ügyfélnek (elutasítás, 

hiánypótlás, módosított ajánlat és 

szerződés) Takarékbank 

befogadástól számított 

1 munkanap 

Hiánypótlás (HP) teljesítése Ügyfél 

Értesítéstől számított 

10 naptári nap 

Módosított szerződés aláírása Ügyfél 

értesítéstől számított 5 naptári 

nap 

Folyósítás + Visszaigazoló levél küldése Takarékbank 

Befogadást követő 

2 munkanap, amibe nem 

számít bele a HP ideje. 

(módosított ajánlat is HP) 

 

http://www.takarekbank.hu/
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MFSZH igénylési feltételek: 

 Az igénylési feltételekről még részletesebben az alábbi linken tájékozódhat: 

https://takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-minositett-fogyasztobarat-

szemelyi-hitel.. Az online hiteligénylésre szolgáló felületünkön azon ügyfelek 

regisztrálhatnak, akik megfelelnek a Bank által előzetesen megállapított 

hiteligénylési feltételeinek. 

Az online hiteligénylés megkezdésekor Önnek regisztrálnia szükséges a VideoBanki 

felületre.  

Ez a felület szolgál többek között:  

 hiteligénylés elindítására 

 adatmódosításra 

 dokumentumok feltöltésére (esetleges hiánypótlás esetén) 

 korábban feltöltött dokumentumainak megtekintésére 

 a korábban regisztrált jelszavának megváltoztatására 

 hitelre vonatkozó ajánlatának letöltésére 

 Ügyfélkapun keresztül aláírt Igénylőlap és Szerződés feltöltésére 

A kapcsolat megkezdése előtt javasoljuk az alábbi ismertetők elolvasását: 

A Takarék Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel termékoldalán 

(https://takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-minositett-fogyasztobarat-

szemelyi-hitel) a Kapcsolódó dokumentumok menünél elérhető tájékoztató 

dokumentumokból. 

FONTOS: Minden olyan dokumentum, amelyre a hitel igénylés során szükség lehet, 

és amit fel szeretne használni a videochat során, legyen elérhető helyen. 

Elő- és végtörlesztés  

Ez a menüpont azoknak az Ügyfeleknek lesz elérhető, akik online VideoBankon 

igényeltek MFSZH hitelt, és azt folyósították is. Az online indított MFSZH 

igénylésekhez kapcsolódó elő- és végtörlesztési szándékát az ügyfél jelezheti a 

személyes Tárhelyén az “Elő- és végtörlesztés” menüpotban az előtörlesztési kérelem 

űrlap kitöltésével. Ezen felül az Ügyfél a szokott módon, e-mailen 

(kozpont@takarek.hu), a fiókban (https://www.takarekbank.hu/atm-fiok) és postai úton 

jelezheti, a jelenlegi folyamatnak megfelelően. Telefonos csatornán keresztül az elő- 

és végtörlesztéshez kapcsolódóan általános tájékoztatást biztosítunk 

http://www.takarekbank.hu/
https://takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-minositett-fogyasztobarat-szemelyi-hitel
https://takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-minositett-fogyasztobarat-szemelyi-hitel
https://takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-minositett-fogyasztobarat-szemelyi-hitel
https://takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-minositett-fogyasztobarat-szemelyi-hitel
mailto:kozpont@takarek.hu
https://www.takarekbank.hu/atm-fiok
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Általános tájékoztató dokumentum elhelyezése  

A regisztrációt követően az ügyfelek részére a Bank megszemélyesítés nélküli 

tájékoztatókat helyezhet el a hiteligényléshez kapcsolódóan – ezzel is csökkentve 

az e-mailes tájékoztatók számát. 

Elállási jog gyakorlása  

Ügyfeleink a szerződéskötést követő 14 napon belül a jogszabályban biztosított 

elállási/felmondási joggal is élhetnek. Amennyiben az online igényelt MFSZH hitel 

ezen időtartam alatt már folyósításra került – felmondási szándékát jelezheti az ügyfél 

Bankunk felé. Az elállási/felmondási szándékát az ügyfél emailen 

(kozpont@takarek.hu), a fiókban (https://www.takarekbank.hu/atm-fiok), postai úton 

és telefonos ügyfélszolgálaton ( a +36-1-311-3110 a hét minden napján 0-24 óra 

között) csatornán teheti meg. 

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi hitel igénylése a felületen keresztül: 

 

http://www.takarekbank.hu/
mailto:kozpont@takarek.hu
https://www.takarekbank.hu/atm-fiok
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Fontos, hogy a Regisztrációs felületen minden cellát töltsön fel adatokkal. 

A regisztrációt követően az Ön biztonsága érdekében egy kétfaktoros hitelesítés 

következik.  

Személyes adatok megadása 

Ebben a lépésben tudja megadni személyes, jövedelmi és háztartási adatait.  

 

http://www.takarekbank.hu/
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Számlákkal kapcsolatos adatok megadása  

Amennyiben még nem rendelkezik a Bankunknál vezetett bankszámlával 

és szándékában áll egyet nyitni, akkor kérjük, hogy elsőként kezdjen ezzel a lépéssel. 

Számlanyitást már online is kezdeményezhet a https://takarekbank.hu/videobank# 

oldalon a „Számlát nyitok” gombra kattintva. Sikeres számlanyitás után véglegesítheti 

az igénylését amint a számla a Bank részéről megnyitásra került. Online számlanyitás 

esetén ezt Bankunk az online igénylést követő banki munkanapon vállalja. 

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel (MFSZH) a Bankunkkal szerződéses 

kapcsolatban lévő lakossági ügyfelei és új ügyfelek részére biztosítja a személyi 

kölcsön online igénylésének lehetőségét. 

A bankszámlaszám megadásánál kérjük, hogy kötőjelekkel elválasztva adja meg 

adatait. 

  

http://www.takarekbank.hu/
https://takarekbank.hu/videobank
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KHR nyilatkozatok megadása 

Kérjük a KHR nyilatkozatok lekérdezéséhez járuljon hozzá annak érdekében, 

hogy a hiteligénylést tovább folytathassa. 

 

http://www.takarekbank.hu/
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Dokumentumok feltöltése  

Itt tudja az online igényléshez szükséges dokumentumokat feltölteni számítógépe 

segítségével. 

 

  

http://www.takarekbank.hu/
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Nyilatkozatok, tájékoztatók 

Ezen a képernyőn a hiteligényléshez szükséges kötelező nyilatkozatok tartalmát 

ismeri meg és fogadja el.  

http://www.takarekbank.hu/
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Áttekintés  

Amennyiben a hiteligényléshez kapcsolódóan időközben módosítani kívánja valamely 

korábban megadott adatát, itt megteheti a „Vissza” gomb megnyomásával.  A „Tovább 

az áttekintésre” gomb megnyomásával kilistázásra kerül egy képernyőn a hitel 

igénylésére vonatkozó minden adata. Ha mindent rendben talált, akkor az „Igénylés 

benyújtása” gombbal tudja elindítani a VideoBanki ügyintézést.  

 

http://www.takarekbank.hu/
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Lehetősége van akár a „Kérelem visszavonására” is. Amennyiben mindent rendben 

talált, a „Tovább” gombra kattintva haladhat tovább az igénylésben. 

A továbbiakban operátoraink segítségével folytathatja és véglegesítheti az igénylést. 

Kollégánk azonosítja Önt a hívásban. Kérjük, ehhez készítse elő személyazonosító 

igazolványait. A hívásban szükséges lesz szóban is megerősítenie, hogy az előzetes 

regisztráció során megismerte Nyilatkozataink tartalmát és elfogadta azokat. 

Megerősítésre kerülnek a hívásban a hitelre vonatkozó kalkulált adatok is. Ezeket Ön 

szóban, a hívásban kell, hogy elfogadásával, hozzájárulásával igazolja.  

Az online hiteligénylés lépései az MNB oldalán: 

Az igénylés a kalkulátor gomb megnyomásával indítható.  

http://www.takarekbank.hu/
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Az ajánlat kéréshez a következő adatok megadása szükséges: 

 

http://www.takarekbank.hu/
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 Igénylési feltételei alapján több pénzintézettől is érkezhet ajánlata. 

Amennyiben bankunk ajánlatát választja, a „megkötöm” gomb 

megnyomásával folytathatja az igénylést.  

 Ezt követően átirányításra kerül a Takarékbank Zrt. Minősített Fogyasztóbarát 

Személyi Hitel igénylésre szolgáló felületére.  

 A VideoBank nyitvatartási idejében operátoraink segítségével véglegesítésre 

kerülhet a hiteligénylés.  

 A VideoBank nyitvatartási idején túl is kezdeményezhető a hiteligénylés, 

http://www.takarekbank.hu/
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a videóhívásra a Takarék VideoBankban azonban csak annak nyitvatartási 

idejében van lehetőség, az alábbiak szerint: 

Hétfő – csütörtök:………..8:00-16:00 

Péntek:……………………..8:00-15:00 

Előszűrés – (Videohívást követően) 

 A Videohívást követően ellenőrizzük, hogy az Ön által felcsatolt dokumentumok 

teljes körűek-e. Majd a megadott adatok alapján teljes körű dokumentáció 

esetén előszűrést végzünk, amelynek során meghatározásra kerül az Ön 

számára adható maximum hitelösszeg és futamidő, a választott konstrukciónak 

megfelelően. 

 Az előszűrés alapján elkészítjük Önnek a személyi kölcsön hitelszerződés 

megkötését megelőző Általános tájékoztatót, mely alapján lehetősége van 

átgondolni a hitelfelvételt, illetve az Igénylőlap és Szerződést. Mind a két 

dokumentumot feltöltjük az Ön VideoBank tárhelyére, és a feltöltésről e-mail 

értesítést küldünk Önnek. 

 Amennyiben a becsatolt dokumentumok nem teljes körűen kerültek 

benyújtásra, úgy a hiánypótlás bekérőt feltöltjük az Ön Tárhelyére, a feltöltésről 

e-mail értesítést is küldünk.  

 Az értesítő levél alapján feltöltendő dokumentumokat a tárhelyén a Hiánypótlás 

menüpontban töltheti fel. A felületre belépve kezelheti dokumentumait. 

Igénylőlap és Szerződés aláírás  

A hiteligénylés benyújtásához, Önnek elektronikusan alá kell írnia az Igénylőlapot 

és Szerződést. Az elektronikus aláírást díjmentesen megteheti ügyfélkapus 

regisztrációjával a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes felületén. Így az Ön 

által tett aláírás AVDH-val hitelesítve lesz, azaz teljes bizonyító erejű magánokiratnak 

minősül. Az aláírásról részletes leírást az Elektronikus aláírás ügyféltájékoztatóban 

talál.  

  

http://www.takarekbank.hu/
https://takarekbank.hu/files/17/81092.pdf
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Hiánypótlások kezelése a tárhelye 

Amennyiben az Ön által feltöltött dokumentumok nem megfelelőek, vagy hiányosak 

(pl. rosszul olvashatóak), úgy a Bank hiánypótlást kérhet be Öntől (erről Önnek a 

megadott mobiltelefon számára SMS értesítést vagy a megadott e-mail címre e-mail 

értesítést is küldünk). A dokumentumokat ide feltöltve pótolhatja a Bank által megadott 

határidőn belül. 

Dokumentumok kezelése a felületen: 

A Bank a hiteligénylési csomagot is az Ön Tárhelyére tölti fel, amelyet aztán AVDH 

aláírásával szükséges  hitelesíteni (Ügyfélkapun keresztül), és visszatölteni 

ugyanerre a felületre. 

Az elő-és végtörlesztéshez az alábbi űrlap kitöltése szükséges: 

http://www.takarekbank.hu/
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