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Takarékbank 

Lakossági Akciós Termékek hirdetménye 

KLK1. számú Hirdetmény 

 

Takarékbank Zrt. 

továbbiakban: Bank 

 

A jelen Hirdetmény a Bank által, a Lakossági Ügyfelek részére ajánlott Számlanyitási Akció, Fizetési 

számláról leköthető Akciós betét, illetve a Nyereménybetét Akció feltételeit és kondícióit tartalmazza a 

Hirdetmény alapjául szolgáló Takarékbank Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek 

Általános Szerződési Feltételei hatálya alatt kötött Bankszámla Szerződésekhez, a kapcsolódó 

Alaphirdetményben foglaltak figyelembevételével. Bankkártya tekintetében a MTB Zrt. Lakossági és 

Vállalati Bankkártyák Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei elnevezésű dokumentum, a 

Nyereménybetét tekintetében a Lakossági Takarék Nyereménybetétek Általános Szerződési 

Feltételeinek rendelkezései, illetve a Fizetési számláról leköthető Akciós betét tekintetében a 

Takarékbank Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók. 

 

Hatályba lépése: 2022. augusztus 15. 

Közzététel: 2022. augusztus 12. 

 

 

 

Módosítás oka: 

Jelen Hirdetmény hatályba lépésével az I. pontban foglalt Takarék Lakossági Számlacsomagok 

számlaakvizíciós kampány kerül meghirdetésre. 

 

 

A Takarékbank Zrt.-nél vezetett bankszámlák és elhelyezett betétek az Országos 

Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak.  
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I. Takarék Lakossági Számlacsomagok számlaakvizíciós kampánya 

Közzététel: 2022. augusztus 12. 

Érvényes: 2022. augusztus 15. – visszavonásig, de legkésőbb 2022. 

szeptember 30. napjáig 
 

Nyisson a promóció időtartama alatt lakossági Takarék Kedvezmény-, 

Kedvezmény Plusz-, Extra-, Belépő-, Belépő H-, Menedzser-, Diák-, Flotta-, Flotta 

Plusz-, Kiemelt Flotta-, Prémium-, Pillér-, Panoráma Számlacsomagot vagy 

Takarék Fenntartható Lakossági Bankszámlát (továbbiakban számlacsomag), 

igényeljen – a számlacsomaghoz a választható lakossági bankkártyák körének 

figyelembe vételével – Visa Unembossed, Visa Classic vagy Visa Zöld 

bankkártyát, vásároljon 2022. október 31-ig kártyánként legalább összesen 

50 000 Ft értékben és 2022. november 30-ig megajándékozzuk egy 10 000 Ft 

értékű Media Markt utalvánnyal. 
 

1.1. Résztvevők köre 
 
 A Takarékbank Zrt. tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a promócióban azok az Új Lakossági Ügyfelek 

vehetnek részt, akik a promóció időtartama alatt – azaz 2022. augusztus 15-től visszavonásig, de 
legkésőbb 2022. szeptember 30. napjáig – Takarék Kedvezmény-, Kedvezmény Plusz-, Extra-, 
Belépő-, Belépő H-, Menedzser-, Diák-, Flotta-, Flotta Plusz-, Kiemelt Flotta-, Prémium-, Pillér-, 
Panoráma Számlacsomagot vagy Takarék Fenntartható Lakossági Bankszámlát (továbbiakban 
számlacsomag) nyitnak, továbbá 

 a számlacsomaghoz az promóció időtartama alatt – a számlacsomaghoz választható lakossági 

bankkártyák körének figyelembevételével – Visa Unembossed-, Visa Classic- vagy Visa Zöld 

Bankkártyát igényelnek és a promóció időtartama alatt nyitott számlacsomagjukhoz igényelt Visa fő- 

és / vagy társkártyával 2022. október 31-ig kártyánként legalább összesen 50 000 Ft értékben 

sikeresen (igazoltan és könyvelten) vásárolnak belföldön vagy külföldön, akár üzletekben vagy 

interneten.  

 

1.2. A promóció időtartama 

A Takarékbank lakossági számlacsomag nyitási és Visa lakossági bankkártya igénylési promóciója 

2022. augusztus 15. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2022. szeptember 30. napjáig kerül 

meghirdetésre. 

1.3. Kedvezményhez jutás feltétele 
 
A Takarékbank lakossági számlacsomag nyitási és kártyaigénylési kampánya azon Új Ügyfelek1 
részére kerül meghirdetésre, akik  

  a promóció időtartama alatt – azaz 2022. augusztus 15-től visszavonásig, de legkésőbb 2022. 

szeptember 30. napjáig – Takarék Kedvezmény-, Kedvezmény Plusz-, Extra-, Belépő-, Belépő H-, 

Menedzser-, Diák-, Flotta-, Flotta Plusz-, Kiemelt Flotta-, Prémium-, Pillér-, Panoráma 

Számlacsomagot vagy Takarék Fenntartható Lakossági Bankszámlát (továbbiakban 

számlacsomag) nyitnak2, továbbá 

 a számlacsomag mellé a promóció időtartama alatt – a számlacsomaghoz választható lakossági 

bankkártyák körének figyelembevételével – Visa Unembossed-, Visa Classic- vagy Visa Zöld 

Bankkártyát igényelnek és 

 az akció időtartama alatt nyitott számlacsomagjukhoz igényelt Visa fő- és / vagy társkártyával3 2022. 

október 31-ig kártyánként legalább összesen 50 000 Ft értékben vásárolnak belföldön vagy 

külföldön, akár üzletekben vagy interneten, és a vásárlások összege 2022. október 31-ig 
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lekönyvelésre4 kerül a promóció ideje alatt nyitott számlacsomagjukon a felhasználható egyenlegből, 

továbbá 

 a kedvezmény (utalvány) e-mail-en történő eljuttatása céljából a Számlatulajdonos megadja az e-

mail címét a Bank részére 

 

További feltételek: 

1 Új Lakossági Ügyfélnek tekinti a Bank, azt az ügyfelet, akinek a számlanyitás kezdeményezését 

megelőző 6 hónapban nem volt a Takarékbanknál lakossági forint fizetési számlája, sem 

Számlatulajdonosként, sem Társtulajdonosként. 
2 A számlanyitás és kártyaigénylés történhet a Takarékbank fiókjaiban és az alábbi számlacsomagok 

kivételével videobankon keresztül is.  

Videobankon keresztül az alábbi számlacsomagok nyitására nincs lehetőség: 

 Takarék Belépő H Számlacsomag 

 Takarék Kiemelt Flotta Számlacsomag 

 Takarék Private Banking Pillér Számlacsomag 

 Takarék Private Banking Panoráma Számlacsomag 
3 Abban az esetben, ha a promóció ideje alatt nyitott számlacsomaghoz Visa fő- és társkártya is 

igénylésre került és azzal a promóció ideje alatt belföldi vagy külföldi üzlethelyiségekben vagy 

interneten kezdeményezett vásárlás történt, a Bank a feltétel teljesítése során, a kedvezményhez 

jutáshoz a bankkártyák számának megfelelő vásárlási összeg elköltését várja el. A Bank a feltétel 

teljesülésének megállapítása során nem vizsgálja, hogy a feltétel teljesítése melyik lakossági Visa 

bankkártyával történt. 

 Amennyiben egy lakossági Visa bankkártyával egy Kártyabirtokos többször teljesíti a legalább 

50 000 Ft-os vásárlási feltételt, abban az esetben is csak egyszeri kedvezmény (utalvány) illeti meg. 

 Abban esetben, ha egy – a promóció ideje alatt nyitott – lakossági számlacsomaghoz több Visa 

lakossági bankkártya tartozik és valamely bankkártyával történő vásárlás nem éri el az 50 000 Ft-os 

összeghatárt, azok a Kártyabirtokosok akik eleget tettek a jelen Hirdetményben foglalt feltételeknek 

jogosultak az egyszeri kedvezmény (utalvány) igénybe vételére. 
4 Teljesült vásárlási tranzakciónak tekinti a Bank a belföldi vagy külföldi, üzlethelyiségekben vagy 

interneten végrehajtott vásárlási művelet összegét is abban az esetben, ha az – deviza művelet 

esetén, a terhelés napján, a Takarékbank által használt MTB külkereskedelmi devizaárfolyamon 

átváltva – 2022. október 31-ig lekönyvelésre kerül a promóció ideje alatt nyitott számlacsomag 

felhasználható egyenlegéből. 

 A kedvezmény igénybevételére a Számlatulajdonos Kártyabirtokos, illetve a promóció ideje alatt 

nyitott bankszámlához ezidő alatt igényelt valamennyi lakossági Visa bankkártya birtokosa – a jelen 

pontban feltüntetett feltételek teljesítése esetén – is jogosult. Egy Számlatulajdonos / Kártyabirtokos 

egyszer jogosult a kedvezmény igénybevételére, függetlenül attól, hogy mennyi számlacsomagot 

nyit és hány darab Visa Fő és/vagy Társkártyát igényel, illetve hányszor teljesíti a feltételeket. 

 A Számlatulajdonos / Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy jelen Hirdetményben foglalt feltételek 

teljesítése esetén is csak abban az esetben illeti meg a kedvezmény (utalvány), ha a promóció ideje 

alatt nyitott lakossági számlacsomag szerződés és a kapcsolódó lakossági Visa bankkártya 

szerződés 2022. november 30-ig nem kerül megszüntetésre. 

 

1.4. Kedvezmény  
 
 10 000 Ft-os Media Markt utalvány, az 1.3. pontban foglalt feltételt teljesítők számára. 

 

1.5. A Media Markt utalvány eljuttatása a feltételt teljesítő Számlatulajdonosok/Kártyabirtokosok 
számára 

 

A Bank a Media Markt online utalványt a számlacsomag nyitásakor a Számlatulajdonos Új Lakossági 

Ügyfél által megadott e-mail címre továbbítja, legkésőbb 2022. november 30-ig abban az esetben, ha 
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ezen időpontig a promóció ideje alatt nyitott számlacsomag és igényelt lakossági Visa bankkártya nem 

került megszüntetésre a Számlatulajdonos / Kártyabirtokos által. 

Az utalvány minden esetben a Számlatulajdonos e-mail címére kerül továbbításra akkor is, ha a 

számlacsomaghoz a promóció ideje alatt több lakossági Visa bankkártya kerül igénylésre és azokkal a 

jogosultsághoz szükséges vásárlási feltétel teljesült. 

A Bank nem tartozik helytállási kötelezettséggel a Számlatulajdonos és a feltételeket teljesítő 

Kártyabirtokosok közötti utalványokat érintő vita / jogvita esetén, továbbá a hibásan megadott e-mail 

címből eredő Számlatulajdonost / Kártyabirtokost ért kárért.   

 

Részvételi feltételek 

A számlacsomagokra és lakossági Visa Bankkártyákra vonatkozó igénylési és igénybe vételi feltételeket 

részletesen, a Takarékbank Lakossági Számlacsomagok Hirdetménye, a Takarékbank Private Banking 

Számlacsomagok Hirdetménye, az MTB Zrt. Lakossági és Vállalati Bankkártyák Üzletszabályzata és 

Általános Szerződési Feltételei, valamint a Takarékbank Zrt. Fizetési számlák és fizetési számlákhoz 

kapcsolódó betétek Általános Szerződési Feltételei és a Teljesítési Rend (teljes nevén: Tájékoztató a 

Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó 

limitekről) tartalmazza, amelyek elérhetőek a takarekbank.hu honlapon és bármely Takarékbank 

bankfiókban.  

A Media Markt utalványok felhasználási feltételeiről az Ajándékkártya | Media Markt Magyarország 

weboldalon tájékozódhat.  

A Takarékbank Zrt., mint számlavezető és egyben a kártyaforgalmazás tekintetében mint az MTB 

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. függő kiemelt közvetítője, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti 

Bank Zrt. mint kártyaforgalmazó, valamint kártyaelfogadó a promóció során a Számlatulajdonos 

Kártyabirtokosok részére rendelkezésre bocsátott Media Markt utalványokkal és az azokkal történő 

vásárlásokkal/beváltással kapcsolatos igények tekintetében helytállási kötelezettséggel nem tartozik. 

A Takarékbank Zrt. a jelen Hirdetményben foglalt részvételi feltételek teljesítésének vizsgálata során 

kizárólag a saját és a Visa kártyatársaság nyilvántartásait tekinti irányadónak. A Számlatulajdonosok / 

Kártyabirtokosok a számlacsomag / bankkártya szerződés megkötésével a Takarékbank Zrt. 

nyilvántartásainak irányadó jellegét a részvételi feltételek teljesítésével kifejezetten elfogadják. 

 

A promócióban nem vesz részt a Magyar Posta Zrt., mint a Takarékbank Zrt. közvetítője. 

  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediamarkt.hu%2Fhu%2Fshop%2Fajandekkartya.html&data=05%7C01%7Ceszter.dorman%40visa.com%7C0a19f01a72214981f7be08da72dc73b4%7C38305e12e15d4ee888b9c4db1c477d76%7C0%7C0%7C637948588431301779%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=51AkqlJ2laZDuomXQIHdPiJ0dDo4ZlthSdILdj1QUpw%3D&reserved=0


Takarékbank Zrt. 
 Székhely: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. 

telefon: +36 1 311 3110  
e-mail: kozpont@takarek.hu • www.takarekbank.hu  
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság 
Cégjegyzékszám: 01-10-140275 • Adószám: 14479917-4-44 

 

 
Takarékbank Zrt. – Lakossági Akciós Termékek Hirdetmény 2022.08.15. 

  

II. Takarék Kártalanítási Számlacsomaggal fizetési számlanyitási-, és Takarék 

Kártalanítás betétlekötési akció 

Az akció: 2022. március 04-től visszavonásig, de legkésőbb 2022. május 31-ig 

tart. 

Az akcióban meghirdetett lakossági fizetési számlanyitására, vagy számlacsomag 

váltásra azok az Ügyfelek jogosultak, akik 2022. március 04-étől a Takarékbank 

fiókjaiban OBA kártalanítás kifizetésben érintettek. 

Az akcióban igénybe vehető bankszámla: Takarék Kártalanítási Számlacsomag 

A Takarék Kártalanítási Számlacsomag kondíciói megegyeznek a Takarékbank Zrt. 
Lakossági Prémium, Prémium Portfolió és Private Fizetési Számlatermékek 
Hirdetményben (KLF3 sz. hirdetmény) foglalt Takarék Prémium Bankszámla 
kondícióval, - az ott elvárt feltételek teljesítésének elvárása nélkül, de a teljesítés 
esetére előírt kondíciók mellett - az alábbi eltérésekkel: 
 
 a fizetési számlanyitás feltétele, hogy az igénylő 2021. szeptember 01-ét 

megelőzően nem rendelkezett a Takarékbanknál lakossági fizetési számlával, és 
2022. március 04-től OBA kártalanításban részesül 

 a bankszámlának kizárólag egy tulajdonosa lehet 
 a havi számlavezetési díj: 0 Ft 
 ügyfélkapcsolati díj: 0 Ft 
 az eseti Netbankon kezdeményezett forint átutalás díja (bankon belül és kívül):  
 0 Ft + 0,3 % max.: 6.000 Ft* 
 Csoportos beszedés megbízás teljesítése: 0 Ft + 0,3 % max.: 6.000 Ft 
 SMS Szolgáltatás havi díja: 0 Ft 
 SMS Szolgáltatás tételdíja: 25 Ft 

* 20.000 Ft feletti részre 
 

 A bankszámlához VISA Classic típusú (fő és társkártya) igényelhető.  

 A bankkártyára vonatkozó kondíciókat a Takarékbank Lakossági Bankkártya 
Szolgáltatás Hirdetményének I.1. pontja tartalmazza, a Hirdetményben feltüntetett 
kondícióktól eltérően: 

 A VISA Classic főkártya első éves díja 0 Ft 

 A kártyagyártási díj a VISA Classic főkártya első alkalommal történő előállításakor: 

 0 Ft 

A bankszámla kizárólag Takarékbank Zrt. értékesítésre kijelölt bankfiókjaiban nyitható.  

A számlacsomag érvényességi ideje: számlanyitástól számított 1 év. 

Lejárat után érvényes kondíciók: Takarék Lakossági Bankszámla+  

A Bank a kedvezmény lejárata előtt előzetesen értesíti az ügyfelet a kedvezmény 

lejáratát követően hatályos díjakról. 
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Az akcióban igénybe vehető bankszámláról lekötött betét: Takarék Kártalanítási 

Betét 

A Takarék Kártalanítási Betét jellemzői megegyeznek a Takarékbank Lakossági Betéti 

Termékek hirdetményében (KLB1. számú Hirdetmény) foglalt betét jellemzőivel, az 

alábbi eltéréssel: 

Futamidő 3 hó 6 hó 

Éves kamat és EBKM az első kamatperiódusban 4,00% 4,50% 

Nem akciós éves kamat és EBKM 0,01%  0,10% 

Elhelyezhető minimum összeg: 50.000 Ft 

Elhelyezhető maximum összeg: 35.000.000 Ft 

Lejárat előtt történő felvétel esetén fizetett kamat: évi 0,00 % 

Egyszeri és folyamatos lekötéssel köthető betétek. 

A folyamatos lekötéssel elhelyezett Takarék Kártalanítási Betétek az első periódust 

követően a Takarékbank Lakossági Betéti Termékek hirdetményben (KLB1. számú 

Hirdetmény) foglalt azonos futamidejű forint betétben kerülnek elhelyezésre, a 

fordulónapon érvényes betéti kamattal. 


