
  

 

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. által 5309 Berekfürdő, Berek szám alatt üzemeltetett pénzkiadó 
automata (továbbiakban: ATM) működésének megszűntetéséről 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy 2022.09.01. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk megszűnik.  

Karcag településen a Magyar Bankholding tagbankjaként a Takarékbank Zrt az alábbi címen 

található ATM-et továbbra is üzemelteti:  

 

Legközelebbi ATM-ünk elérhetősége: 

 

Cím: 5300 Karcag, Kálvin utca 1-2 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Takarékbank ügyfelei 2022. április 1-jétől saját banki ATM 

készpénzfelvételre vonatkozó díjazás mellett vehetnek fel pénzt az MKB Bank automatáiból 

is! 

Kérjük, tájékozódjon a további lehetséges ATM készpénzfelvételi lehetőségekről a 
www.takarekbank.hu oldalon található ATM és fiókkeresőben. 

 

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, 2022.08.02. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/
http://www.takarekbank.hu/


  

 

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. által 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63. szám alatt üzemeltetett 
pénzkiadó automata (továbbiakban: ATM) működésének megszűntetéséről 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy 2022.09.01. napjával az itt elérhető ATM szolgáltatásunk megszűnik.  

Kunhegyes településen a Magyar Bankholding tagbankjaként a Takarékbank Zrt az alábbi címen 

található ATM-et továbbra is üzemelteti:  

 

Legközelebbi ATM-ünk elérhetősége: 

 

Cím: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 11 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Takarékbank ügyfelei 2022. április 1-jétől saját banki ATM 

készpénzfelvételre vonatkozó díjazás mellett vehetnek fel pénzt az MKB Bank automatáiból 

is! 

Kérjük, tájékozódjon a további lehetséges ATM készpénzfelvételi lehetőségekről a 
www.takarekbank.hu oldalon található ATM és fiókkeresőben. 

 

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, 2022.08.02. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 

http://www.takarekbank.hu/
http://www.takarekbank.hu/

