
  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 3332 Sirok, Széchenyi  út 1 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 3332 Sirok, Széchenyi  út 1 szám alatti fiókja/kirendeltsége 
2022.08.11. napjával összevonásra kerül a 3250 Pétervására, Szabadság tér 21 címen található 
bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is kezelni fogja 
2022.08.12.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 3332 Sirok, Széchenyi  út 1 szám alatti 
fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.08.11. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 3250 Pétervására, Szabadság tér 21 

Tel.: +3636368612 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 07:30-16:30 

Kedd: 07:30-15:30 

Szerda: 07:30-15:30 

Csütörtök: 07:30-15:30 

Péntek: 07:30-14:30 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2022.08.11. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék 
Netbank felületén. Igényelje meg a szolgáltatást kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy 
online, személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 

 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos 
ügyfélszolgálatunkat a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a 
rendelkezésére! 

 

Szíves megértését köszönjük!  

 

Budapest, 2022.07.11. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 



  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 5081 Szajol, Erkel Ferenc tér 3 szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 5081 Szajol, Erkel Ferenc tér 3 szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.08.10. napjával összevonásra kerül a 5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 
146 címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.08.11.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 5081 Szajol, Erkel Ferenc 
tér 3 szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.08.10. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 146 

Tel.: +3656390147 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 07:30-16:30 

Kedd: 07:30-15:30 

Szerda: 07:30-15:30 

Csütörtök: 07:30-15:30 

Péntek: 07:30-14:30 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2022.08.10. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk is megszűnik. 
Legközelebbi ATM-ünk az új számlavezető fióknál/kirendeltségnél, a fenti címen érhető el. Kérjük, 
tájékozódjon a további lehetséges készpénzfelvételi lehetőségekről telefonos ügyfélszolgálatunkon, 
online vagy a megjelölt időpontig jelen bankfiókunkban. 

 

Intézze pénzügyeit bankfióki sorban állás nélkül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen a Takarék 
Netbank felületén. Igényelje meg a szolgáltatást kényelmesen telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy 
online, személyesen pedig bármely bankfiókunkban. 

 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a www.takarekbank.hu címen vagy keresse telefonos 
ügyfélszolgálatunkat a nap 24 órájában (06 1 311 3110), ahol munkatársaink készséggel állnak a 
rendelkezésére! 

 

Szíves megértését köszönjük!  

 

Budapest, 2022.07.11. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 


