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T a k a r é k  F l o t t a  P r o g r a m  k e d v e z m é n y e k r e  j o g o s u l t a k  k ö r e  

 

Takarék Flotta Program keretében igényelhető kedvezményes termékek, 

konstrukciók1: 

 Takarék Flotta-, Takarék Flotta Plusz- és Takarék Kiemelt Flotta 

Számlacsomag 

 Személyi kölcsön kamatkedvezmény 

 Jelzáloghitel kamatkedvezmény 

A Takarékbank Zrt. a vonatkozó, mindenkor hatályos hirdetményekben meghatározott 

módon és az ott szereplő feltételek teljesítése esetén, üzletpolitikai kedvezményeket 

biztosíthat lakossági bankszámlacsomagok, Takarék Fix/Kiváltó személyi kölcsönök 

és jelzáloghitel (Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel és piaci kamatozású 

jelzáloghitelek) konstrukciók igénylése esetén, amennyiben az Ügyfél: 

 Flotta Munkáltató munkavállalója2, vagy  

 Flotta Plusz Munkáltató3 munkavállalója, vagy 

 Kiemelt Flotta Munkáltató4 munkavállalója, vagy 

 Közszféra dolgozó5. 

2Flotta Munkáltató: 

Azon Flotta Partner, amely Munkáltató a Takarékbank Zrt.-vel Együttműködési 
Megállapodást kötött.  

3Flotta Plusz Munkáltatónak tekintjük:  

 NAV központi és területi szervei, a KLIK és annak összes Tankerületi 

Intézménye, valamint az ORFK és annak összes alegysége  

 Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság (MSOTKE) és Nagycsaládosok 

Országos Egyesülete (NOE) tagok, valamint 

Mercedes-Benz Hungária Kft., az AUDI HUNGÁRIA Zrt., a Bosch Cégcsoport 

Coloplast Hungary Kft., az Electrolux Lehel Kft., az ÉNYKK Északnyugat-

magyarországi Közlekedési Központ Zrt., a Flextronics International Kft., a 

Astotec Automotive Hungary Bt., a Komáromi Mezőgazdasági Zrt. Üzemi 

Horgász Egyesülete, a LEGO Manufacturing Kft., a Linamar Hungary Zrt., a 

Michelin Hungária Kft., a TEVA Gyógyszergyár Zrt., a Yanfeng International 

Automotive Technology Hungary Kft. Kft., MÁV Zrt., BKV Zrt. 

 Mészáros Csoport 
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4Kiemelt Flotta Munkáltatónak tekintjük: 

Azon Kiemelt Flotta Partner, amely Munkáltató a Takarékbank Zrt.-vel Együttműködési 

Megállapodást kötött és megfelel az alábbi feltételeknek: 

Az Együttműködési Megállapodásban a Munkáltató (cégcsoport anya vállalata) 

vállalja, hogy a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalói (cégcsoport 

munkavállalói) száma legalább 2000 és legfeljebb 8000 fő, akik közül legalább 2000 

fő  

 rendelkezik lakossági bankszámlával / fizetési számlával és Takarék Kiemelt 
Flotta Számlacsomagra vált – vagy  

 Takarék Kiemelt Flotta Számlacsomagot / fizetési számlát nyit a Munkáltatóval 
kötött Együttműködési Megállapodás dátumától számított 1 éven belül. 

Feltétel továbbá, hogy a Munkáltató 

 jelen kedvezmény meghirdetésének időpontjában vagy azt követően nem 
rendelkezik a Takarékbank Zrt.-nél Takarék Flotta-, Takarék Flotta Plusz 
Számlacsomaggal vagy Takarék Flotta-, illetve Takarék Flotta Prémium 
kedvezménycsomaggal és/vagy 

 nem Flotta Plusz Munkáltató és 

 vállalja, hogy a Takarékbank Zrt.-nél számlavezetett dolgozók száma az 
Együttműködési megállapodás fennállása alatt nem csökken 2000 fő alá. 

A Takarékbank Zrt. a jogosultak körét üzleti döntése alapján egyoldalúan bővítheti, és 

az érintett Munkáltatóval Együttműködési Megállapodást köthet.  

 

A 2022. április 01-jét megelőzően a Takarék Flotta Program igénybevételére jogosító 

együttműködési megállapodás 2022. április 01-jétől a jelen Ügyféltájékoztatóban 

felsorolt Számlacsomagok igénybevételére jogosít. 

Fogalom meghatározások: 

Munkáltató:  

magyarországi telephellyel rendelkező 

 gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, cégcsoportok 

 természetes személy taggal rendelkező szakszervezetek, társadalmi 
szervezetek, egyéb szervezetek  

 természetes személy taggal rendelkező szakszervezeti szövetségek és egyéb 
szervezetek, szerveződések  

Cégcsoport alatt a számviteli konszolidálásban résztvevő vállalatok, társaságok 
csoportja értendő. 
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Munkavállaló: 

Munkavállaló fogalmába beleértendő a munkáltatóval érvényes szerződéssel 
rendelkező munkavállalók, munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott 
munkavállalók, és megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 
természetes személyek / partnerek, továbbá a munkáltató tulajdonosi 
érdekeltségeinek a munkáltató székhelyén ideiglenesen működő alkalmazottai és a 
megbízási szerződés keretében foglalkoztatott közreműködői. A Takarék Flotta 
Program keretében nyújtott kedvezmények csak a kedvezményre való jogosultság 
(azaz a Takarék Flotta Programban részes munkáltatóval fennálló előzőekben 
részletezettek szerinti jogviszony) igazolásával vehetők igénybe a munkavállalók által. 

5Közszféra dolgozó: 

Közszféra hatálya alá tartozó munkavállalónak minősülnek a következő személyek: 

 közalkalmazottak, 

 köztisztviselők, 

 rendvédelmi és fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai, 

 bíróságok, ügyészségek és államigazgatási szervek alkalmazottai 

A Flotta Program keretében nyújtott kedvezményes kondíciókra való 
jogosultság igazolása:  

A munkavállalónak a jogosultságot igazolnia szükséges. Igazolásként a Bank elfogad:  

 Munkáltató által kiállított igazolást  

 Ügyfél nevére szóló számlakivonat (Takarékbank és egyéb magyarországi 
pénzintézet kivonata) ahol a munkabér utalás esetén beazonosítható a 
munkáltató 

 Határozott idejű munkaszerződést, ahol a végdátum és szolgáltatás igénylése 
között legalább 30 nap van. Amennyiben 30 napon belül lejár a szerződés a 
Bank elfogadja a szerződés meghosszabbítására tett nyilatkozatott a 
munkáltató részéről.  

 Kamarai tagságot igazoló okirat 

Speciális rendelkezések: 

A munkáltatókkal megkötött szerződések, a szerződésben meghatározott módon 

élnek tovább, ameddig a cég jogutód nélkül meg nem szűnik, vagy a felek a 

szerződésben meghatározott módon fel nem mondják azt. 

A Bank az elérhető kedvezményeket az egyes szolgáltatásokra vonatkozó 

hirdetményeiben teszi közzé, és jogosult a kedvezményekre való jogosultság 

fennállását akár rendszeresen, akár időszakosan ellenőrizni. A jogosultság elvesztése 

vagy bizonyításának hiánya esetén a Bank jogosult a kedvezményt megvonni és a 

továbbiakban az adott szolgáltatást az azt szabályozó hirdetménybe közzétett 

kedvezmények nélküli kondíciók mellett nyújtani. 
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1A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További részletes információkat és feltételeket a vonatkozó 

mindenkor hatályos Hirdetmények, a termékekhez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek és Üzletszabályzatok 

tartalmazzák, amelyek elérhetőek a Takarékbank Zrt. fiókjaiban, valamint honlapunkon is. www.takarekbank.hu  

A bankszámlák számlavezetési és tranzakciós díjaira vonatkozó információkat a Takarékbank Fizetési számlák és fizetési 

számlákhoz kapcsolódó betétek Általános Szerződési Feltételei, a számlához igényelhető bankkártya és az elektronikus 

szolgáltatások részletes feltételeit a Lakossági és Vállalati Bankkártyák Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei, 

valamint az Elektronikus Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, a lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások 

esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról szóló Hirdetmény és annak mellékletei, valamint a Tájékoztató a Fizetési 

megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről, rövid nevén a teljesítési 

rend tartalmazzák. 

 A piaci kamatozású jelzáloghitelek és a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel kondícióit és részletes feltételeit, valamint a 

kamatkedvezmény mértékét a mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetmények, a Takarékbank Zrt. Lakossági Jelzáloghitelezés 

Általános Szerződési Feltételei, a Takarékbank Zrt. Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Általános Szerződési Feltételei, a 

Takarékbank Zrt. Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzata, valamint a Takarékbank Zrt. Minősített Fogyasztóbarát Hitelek 

Üzletszabályzata tartalmazza. 

A Takarékbank Zrt. Személyi Kölcsöneinek részletes feltételei megtalálhatóak a Takarékbank Zrt. Pénzügyi Szolgáltatási 

Üzletszabályzatában, a Takarékbank Zrt. Lakossági Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Személyi 

Kölcsön Hirdetményében.  


