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Külön idősávot biztosít ügyintézésre a 65 év felettieknek a Takarékbank 

Nyitástól 10 óráig tart a veszélyeztetett korcsoport kiszolgálása 

 

Külön idősávot biztosít a személyes ügyintézésre a Takarékbank a 65 évnél idősebbeknek. 
Arra kérik őket, hogy a reggeli nyitástól 10 óráig keressék fel szükség esetén a fiókokat, 
míg a többi korcsoport csak 10 óra után. Az ország messze a legnagyobb fiókhálózatát 
működtető pénzintézet ezzel is hozzájárul a járvány terjedésének lassításához és a 
veszélyeztetett korosztályok védelméhez.  

A szombattól életbe lépő kijárási korlátozásokkal összhangban a Takarékbank hétfőtől 
elkülönítve szolgálja ki bankfiókjaiban a 65. életévüket betöltött ügyfeleit és a fiatalabb 
korcsoportokba tartozókat. A pénzintézet arra kéri a 65 évesnél idősebbeket, hogy amennyiben 
mindenképpen szükséges a személyes ügyintézés, úgy a reggeli nyitás és délelőtt 10 óra között 
keressék fel a fiókot. A fiatalabb korosztályoknak ugyanakkor azt javasolják, hogy csak 10 óra 
után menjenek bankfiókba.  

A pénzintézet azért a reggeli idősávot jelölte ki a veszélyeztetett korosztályoknak, mert a fiókokat 
zárás után naponta fertőtlenítik, így a reggeli időszakban tudják leginkább óvni az idősebb 
korosztály egészségét.  

A Takarékbank ugyanakkor minden ügyfelének azt tanácsolja, hogy saját egészsége és a vírus 
gyors terjedésének megakadályozása érdekében, aki csak teheti, kerülje a fióki, személyes 
ügyintézést, és éljen a telefonos vagy internetes ügyintézés lehetőségével. A bank telefonos 
ügyfélszolgálatát megerősítették, hogy a nagyobb ügyfélforgalmat is minél gördülékenyebben 
tudják kezelni.  

 

Háttérinformáció 

A Takarék Csoport Magyarország egyik legnagyobb bankcsoportja és a magyar pénzügyi rendszer 
meghatározó szereplője. A Csoport tagjai az MTB Zrt. mint integrációs üzleti irányító szervezet, a 
Takarékbank Zrt. mint univerzális kereskedelmi bank, a Takarék Jelzálogbank Nyrt. mint szakosított 
hitelintézet, valamint egyéb, faktorálással, lízinggel, alapkezeléssel, informatikával és más kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó társaságok, leányvállalatok. A Takarék Csoport szabályszerű és 
prudens működését a külön jogosítványokkal rendelkező Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs 
Szervezete (SZHISZ) ellenőrzi és felügyeli.  

A Takarék Csoport országos lefedettségű, univerzális kereskedelmi bankja a korábbi takarékokat tömörítő 
Takarékbank Zrt., az egyik legnagyobb hazai pénzintézet, amely az ország legnagyobb fiókhálózatát 
működteti, 1,1 millió ügyfelet szolgál ki. Helyi családoknak, közösségeknek és vállalkozásoknak, idősebb 
és fiatalabb generációknak, falusi és nagyvárosi lakosoknak kínál személyre szabott, korszerű és 
megbízható pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat. 

 


