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Tárgy: Értesítés szerződésállomány átruházásról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

A Kinizsi Bank Zrt. (székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 22., cégjegyzékszám: 19-10-500252) az alábbiakról értesíti 

Önt, mint ügyfelét: 

 

 

A Kinizsi Bank Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 

törvény (Hpt.) 17. § és 17/A. § rendelkezései szerint B3 TAKARÉK Szövetkezetre (székhely: H-8444 

Szentgál, Fő u. 30., cégjegyzékszáma: 19-02-000339) ruházza át a teljes betétállományát és más 

visszafizetendő pénzeszköz, valamint pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés-állományát, továbbá 

valamennyi hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló szerződéses állományát, köztük a fenti számon 

Önnel megkötött szerződést és az ahhoz esetlegesen kapcsolódó egyéb számlákat (lekötött 

betétszámla, elkülönített számla) is.  

 

A szerződésállomány-átruházás időpontja 2019.02.01. napja. 
 

A szerződés-átruházást követő naptól kezdve a szerződésbe pénzforgalmi szolgáltatóként a B3 

TAKARÉK Szövetkezet lép be, és Ön ettől a naptól a B3 TAKARÉK Szövetkezet ügyfelévé válik. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a szerződés-átruházás következtében az Ön Kinizsi Bank Zrt-nél megnyitott 

és vezetett számlaszáma(i) (pénzforgalmi számla jelzőszám(ai)) nem módosulnak. 

 

Amennyiben Ön Netbank szolgáltatást nem vesz igénybe, a betétekkel, folyószámlákkal 

kapcsolatban Önnek semmilyen teendője nincs. A változás az Ön számára költséggel nem jár. 

Amennyiben Ön Netbank szolgáltatást igénybe vesz, úgy a jelen levélben lentebb leírt 

intézkedéseket kell megtennie annak érdekében, hogy a szolgáltatást továbbra is zavartalanul 

tudja használni. 

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa át a levelünket, amelyben az állomány átruházással 

kapcsolatosan részletesen tájékoztatjuk.  

 

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön az átruházás napján hatályos szerződése és általános szerződési feltételek mellett tudja a 

szolgáltatásokat az átruházást követően is igénybe venni.  

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy Ön az átruházás időpontjáig jogosult a fenti azonosító számú szerződése azonnali, díj-, költség- 

vagy egyéb fizetési kötelezettség nélküli felmondására. Amennyiben az átruházás napjáig a fenti azonosítószámú 

szerződését felmondja és a kapcsolódó számla megszüntetésre kerül, akkor a Kinizsi Bank Zrt. elszámolás keretében az 

Ön részére egyenlegközlő értesítést bocsát ki. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Hpt. 17. § (1) bekezdése és a Hpt. 17/A. § (1) bekezdése alapján a szerződés B3 TAKARÉK 

Szövetkezet részére történő átruházásához az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, azonban felhívjuk a figyelmét 

arra, hogy Ön legkésőbb a szerződésállomány átruházásának időpontjáig jogosult a szerződését/szerződéseit 

díjmentesen írásban felmondani, ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az átruházás tényét tudomásul vette.  
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Tájékoztatjuk, hogy a szerződések felmondásához a szerződésben rögzített valamennyi számlatulajdonos egybehangzó 

nyilatkozata szükséges.  

 

Rendelkezések és megbízások teljesítése: 
 

Tájékoztatjuk, hogy a pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés(ei) átruházásával minden pénzforgalmi szolgáltatáshoz 

kapcsolódó szerződése is átruházásra kerül. Az átruházás napját követő naptól, azaz 2019.02.02. napjától a 

szerződéssel(ekkel) kapcsolatos valamennyi fizetési megbízását és igényét a B3 TAKARÉK Szövetkezet részére kell 

címezni, az átruházás napjától kezdve minden pénzforgalmi szolgáltatás teljesítése a B3 TAKARÉK Szövetkezetet 

terheli, és a B3 TAKARÉK Szövetkezet részére kell címeznie minden nyilatkozatát, kérelmét és panaszát. 

 

Tájékoztatjuk, hogy az átruházás napján bankszünnapot tartunk, amely napon a Kinizsi Bank Zrt. megbízást 

nem fogad el és nem teljesít. 

 

Tájékoztatjuk, hogy az átruházás napját megelőzően a Kinizsi Bank Zrt. részére adott, de az átruházás napját követően 

esedékes fizetési megbízásokat a B3 TAKARÉK Szövetkezet automatikusan teljesíteni fogja. Az átruházás napját 

megelőzően a Kinizsi Bank Zrt. részére adott, de az átruházás napját követően esedékes fizetési megbízások 

vonatkozásában Ön által adott jóváhagyások, felhatalmazások a Hpt. 17. § (6) bekezdésének megfelelően a B3 

TAKARÉK Szövetkezetnek adott jóváhagyásnak minősülnek, ily módon azokat a fizetési megbízásokban megjelölt 

terhelési napon a B3 TAKARÉK Szövetkezet teljesíteni fogja. 

 

Az előzőekkel összhangban a közüzemi szolgáltatók vagy más kedvezményezettek részére adott, vagy a közüzemi 

szolgáltatók vagy más kedvezményezettek által benyújtott csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott 

felhatalmazások sem szűnnek meg, azok a B3 TAKARÉK Szövetkezet részére adott jóváhagyásnak minősülnek az 

átruházás napjától. Ezzel kapcsolatban Önnek tehát teendője nincs. 

 

Tájékoztatjuk, hogy az átruházás napját megelőzően a Kinizsi Bank Zrt. részére adott, de az átruházás napját követően 

esedékes beszedési megbízásokat a B3 TAKARÉK Szövetkezet automatikusan teljesíteni fogja. Az átruházás napját 

megelőzően a Kinizsi Bank Zrt. részére adott, de az átruházás napját követően esedékes beszedési megbízások 

vonatkozásában Ön által adott jóváhagyások a Hpt. 17. § (6) bekezdésének megfelelően a B3 TAKARÉK Szövetkezet 

részére adott jóváhagyásnak minősülnek, ily módon azokat a beszedési megbízásokban megjelölt napon a B3 

TAKARÉK Szövetkezet teljesíteni fogja. 

 

Tájékoztatjuk, hogy az átruházás napját megelőzően a Kinizsi Bank Zrt-hez érkezett, de az átruházás napját követően is 

teljesítendő hatósági átutalási megbízásokat, valamint felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési 

megbízásokat a B3 TAKARÉK Szövetkezet automatikusan teljesíteni fogja.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2019. február 01. napját követően a B3 TAKARÉK Szövetkezethez benyújtott megbízásai 

benyújtására és teljesítésére a B3 TAKARÉK Szövetkezet „Tájékoztató a fizetési megbízások benyújtásának és 

teljesítésének rendjéről” (Teljesítési rend) elnevezésű dokumentumában foglaltak az irányadók. A Teljesítési rend a 

Kinizsi Bank Zrt. által alkalmazott teljesítési rendtől a pénzforgalmi megbízások benyújtásának határidői (VIBER 

tranzakciók esetén is) és a fiókok nyitvatartási rendje tekintetében eltér. A B3 TAKARÉK Szövetkezet mind a deviza, 

mind a forint tranzakciók teljesítése vonatkozásában ugyanazt a Teljesítési rendet alkalmazza. A Teljesítési rend 

részletesebb szabályozást tartalmaz a megbízások benyújtásával (pl: alkalmazandó nyomtatványok, minimális 

adattartalom) kapcsolatosan, amely azt eredményezheti, hogy az Ön megbízásai az eddig megszokott rendtől eltérő 

rendben és időpontban teljesülnek. Kérjük, szíveskedjék a Teljesítési rend tartalmáról tájékozódni a B3 TAKARÉK 

Szövetkezet honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a szerződés-átruházásra tekintettel a B3 TAKARÉK Szövetkezetnél esetlegesen párhuzamosan 

kezelt betétállománya a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 

214. § (10) bekezdése értelmében az Országos Betétbiztosítási Alap által a jogszabályi feltételek bekövetkezte esetén 

fizetendő kártalanítás összegének szempontjából az átruházás napját (2019.02.01.) követő 3 (három) hónapig külön 

betétnek minősül. A három hónapos időszak letelte után egyazon betétes betéteit összevontan kell kezelni. 
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Amennyiben az állományátruházással érintett számla pénzforgalmi bankszámla, úgy tájékoztatjuk, hogy az adóhatóság 

és az illetékes cégbíróság irányába a számlavezető pénzintézet változását a B3 TAKARÉK Szövetkezet bejelenti. A 

számlaszámok ugyan nem fognak megváltozni, azonban a pénzforgalmi számlák tulajdonosai a számlavezető 

pénzintézet változásáról a partnereiket értesíthetik, javasoljuk, hogy e-tekintetben a kibocsátott számláik adattartalmát 

és a bélyegzőiken feltüntetett adatokat vizsgálják át. 

 

Az előzőeken túlmenően a kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatjuk: 

 

Amennyiben Netbank szolgáltatással rendelkezik és a szolgáltatást jelenleg mobil telefonra küldött SMS 

hitelesítéssel veszi igénybe, úgy a B3 TAKARÉK Szövetkezet 2019.02.01. napján a hitelesítés céljára regisztrált 

telefonszámra küldött SMS-ben értesíteni fogja Önt a szolgáltatás használatához szükséges új kezdeti jelszóról, melyet 

az első belépés alkalmával Önnek meg kell változtatnia. Amennyiben mobiltelefonszámát még nem adta meg és a 

Netbank szolgáltatást jelenleg nem SMS hitelesítéssel használja, akkor kérjük mielőbb, de legkésőbb 2019.01.31-

ig fáradjon be a számlavezető fiókjába Netbank szolgáltatásának folyamatos biztosítása céljából történő 

mobiltelefonszám regisztrálása érdekében.  

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a szolgáltatás az Ön biztonsága érdekében nem lesz igénybe vehető 2019.02.01-től, 

amennyiben 2019.01.31-ig nem adja meg a kezdeti belépési jelszó és későbbi hitelesítő kódok kiküldésére 

alkalmas telefonszámát. Amennyiben az átruházás kapcsán felhasználó azonosítója is változna, azt 2019.02.01. napját 

megelőzően írásban megküldjük az Ön részére. 

 

Az átruházás időpontját követően a Netbank szolgáltatást a www.b3takarek.hu oldalon keresztül a Netbank 

menüpontban érheti el. 

 

Amennyiben bankkártyával rendelkezik, úgy 2019.02.01. napját követően bankkártyáját annak lejártáig változatlan 

feltételekkel, ugyanazzal a PIN kóddal használhatja. 

 

Amennyiben SMS szolgáltatással rendelkezik, úgy az SMS szolgáltatás továbbra is változatlan tartalommal biztosított 

az Ön számára azzal, hogy az SMS-t nem a Kinizsi Bank Zrt., hanem a B3 TAKARÉK Szövetkezet küldi majd meg az 

Ön számára. 

 

Köszönjük figyelmét, ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, kérjük, 2019.01.31. napjáig keresse 

bizalommal a Kinizsi Bank Zrt. számlavezető fiókját, kollégáinkat a Kinizsi Bank Zrt. fiókjaiban, 2019.02.01. napját 

követően pedig a B3 TAKARÉK Szövetkezet fiókjaiban, illetve elérhetőségein kap tájékoztatást. A két hitelintézet 

központi elérhetőségei a következők: 

 

Kinizsi Bank Zrt. B3 TAKARÉK Szövetkezet 

Székhely: H-8200 Veszprém, Óváros tér 22. Székhely: H-8444 Szentgál, Fő u. 30. 

Levelezési cím: H-8200 Veszprém, Óváros tér 22. Levelezési cím: H-8444 Szentgál, Fő u. 30. 

E-mail: kozpont@kinizsibank.hu E-mail: info@b3takarek.hu 

Tel: +36-88/420-220 Tel: +36-88/506-500 

Fax: +36-88/420-220 Fax: +36-88/506-506 

Weboldal: www.kinizsibank.hu Weboldal: www.b3takarek.hu 

 

Veszprém, 2018. november 30. 

  

  
 Tisztelettel: 

 

 

 

   

Florián Gyula             dr. Villányi Tivadar 

          Igazgatóság elnöke              vezérigazgató 

                                Kinizsi Bank Zrt. 

 

 


