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Hirdetmény közzétételének oka: 
A Takarékbank Zrt. hivatalos tájékoztatója a 8. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Takarék 

Nyereménybetéthez kapcsolódó, utólag megtartott korrekciós sorsolásokra vonatkozóan. 

A Takarékbank Zrt.-nél vezetett bankszámlák és elhelyezettbetétek az Országos Betétbiztosítási 
Alap (OBA) által biztosítottak 
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Tisztelt Ügyfeleink! 
 
A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Bank hivatalos tájékoztatója a 
8. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Takarék Nyereménybetéthez kapcsolódó, utólag 
megtartandó korrekciós sorsolásokra vonatkozóan 2021. október 08-án korrekciós Nyereménybetét sorsolást 
tart az alábbiak szerint. 
 
A Bank 2021. augusztus 01. és 2021. augusztus 31. közötti időszakra felülvizsgálta nyereményalap képzésre 
vonatkozó eljárását. E felülvizsgálat során megállapította, hogy a feltárt kamatelszámolás miatti eltérésből 
adódó különbözet miatt az előzőekben írt időtartamon belül több nyereménytárgy kisorsolására lett volna 
lehetőség. Erre tekintettel a Bank a korrekciós sorsoláson a feltárt kamatkülönbözet teljes összegét a jelen 
Hirdetményben közzétett nyereménytárgyak sorsolására fordítja. A korrekciós sorsoláson azon 
Nyereménybetétek vesznek részt, melyek teljesítették az adott sorsoláson való részvétel feltételeit (ld. 8. számú 
melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Takarék Nyereménybetét), függetlenül attól, hogy azok a jelen 
hirdetmény közzétételének napját megelőzően esetleg már visszaváltásra kerültek. 
 
A korrekciós sorsolásra 2021. október 08. napján került sor az alábbiak szerint. A táblázat tartalmazza azon 
eredeti sorsolások dátumait, amelyeket a Bank 2021. október 08. napján ismételten megtartott, és amelyeken 
az alábbi táblázatban megjelölt nyeremények kerültek kisorsolásra. 
 

Eredeti 

sorsolás 

hónapja

Korrekciós 

sorsolás 

hónapja

Sorsolandó 

nyereménytárgy

Sorsolandó

darabszám

Nyeremény 

piaci értéke*

(Ft)

Nyeremény 

megváltási értéke**

(Ft)

2021.09.08 2021.10.08 Notebook utalvány 15 db utalvány 100.000,- 85.000,-
 

 

* Az eredeti sorsolás hónapjában érvényes piaci érték. 
** A megváltási érték a mindenkor hatályos adó mértékével1 csökkentett összeg. 

A korrekciós sorsolás Nyertesei számára a meghirdetett tárgynyeremény megváltási értékét (a mindenkor 
hatályos adójogszabályok szerint számítva), vagy a tárgynyeremény átvételét biztosítja a Bank. Amennyiben a 
Nyertes a  tárgynyereményt kívánja átvenni, azt a korrekciós sorsolás napjától számított 30. napig szükséges 
jeleznie. 

A korrekciós sorsolásra vonatkozó szabályok (a fentiek kivételével) megegyeznek a jelenleg hatályos normál 
havi sorsolások szabályaival és feltételeivel, amelyek megtalálhatóak elektronikus úton a 
https://takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-nyeremenybetet# oldalon közzétett A Lakossági Takarék 
Nyereménybetétek Általános Szerződési Feltételeiben és a Takarék Nyereménybetét Hirdetményben, valamint 
bankfiókjainkban 

 

Budapest, 2021. október 08. 

Takarékbank Zrt. 

                                                 
1 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 65. § (1)-(3) bekezdései 
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