
  

 

 

 
Közlemény 

 

A Takarékbank Zrt. 9737 Bük, Széchenyi utca 2./A. szám alatt üzemelő 
fiókjának/kirendeltségének összevonásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 9737 Bük, Széchenyi utca 2./A. szám alatti 
fiókja/kirendeltsége 2022.11.21. napjával összevonásra kerül a 9735 Csepreg, Széchenyi tér. 4. 
címen található bankfiókunkkal/kirendeltségünkkel, amely a továbbiakban az Ön pénzügyeit is 
kezelni fogja 2022.11.21.-től változatlan feltételekkel. A Takarékbank Zrt. 9737 Bük, Széchenyi utca 
2./A. szám alatti fiókjában/kirendeltségén az ügyfélkiszolgálás 2022.11.21. napjával megszűnik. 

Az új számlavezető fiókjának/kirendeltségének elérhetőségei:  

Cím: 9735 Csepreg, Széchenyi tér. 4. 

Tel.: 36964565230 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 7:30-17:30 

Kedd: 7:30-15:30 

Szerda: 7:30-15:30 

Csütörtök: 7:30-15:30 

Péntek: 7:30-13:30 

 

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, 2022.10.21. 

 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 
 



  

 

 

Közlemény 
 

A Takarékbank Zrt. 4071 Hortobágy, Hunyadi u. 2. szám alatt üzemelő Mobil 
bankfiókjának megszűnéséről 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarékbank Zrt. 4071 Hortobágy, Hunyadi u. 2. szám alatt működő Mobil bankfióki 
szolgáltatása az 2022.11.30. napjától nem lesz elérhető az Önök településén. 

A legközelebbi fiókunk elérhetőségei:  

Cím: 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 3. 

Tel.: +3652580660 

Nyitvatartás: 

Hétfő: 07:30-17:30 

Kedd: 07:30-15:30 

Szerda: 07:30-15:30 

Csütörtök: 07:30-15:30 

Péntek: 07:30-13:30 
 

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. 

 

Figyelmébe ajánljuk mobilbankár szolgáltatásunkat, mellyel többek közt teljes körű hitelügyintézést 
biztosítunk akár az Ön otthonában. További információt a  www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-
mobilbankari-szolgaltatas oldalunkon talál, ahol lehetősége van visszahívást kérni további információkért. 
 

A 4071 Hortobágy, Kossuth utca 2. szám alatti postahivatalban pedig az alábbi szolgáltatásokat továbbra is 
elérhetik ügyfeleink, melyek a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos hirdetményében foglaltak szerint vehetők 
igénybe. Bankkártyával rendelkező ügyfeleink POS terminálon keresztül készpénzt vehetnek fel. 
 

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, 2022.10.21. 

Üdvözlettel:  

Takarékbank Zrt. 


