Tisztelt Ügyfelünk!
Amint arról a sajtóból Ön is értesülhetett takarékszövetkezeti szektor 2017-ben jelentős változásokon
megy keresztül. Az eddigi 52 takarékszövetkezet egyesüléséből várhatóan összesen 12 regionális központú,
tőkéjében erős, stabil és hatékonyan működő takarék jön létre. A változás az Önnel kapcsolatban álló
takarékszövetkezetet is érinti, ugyanis a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet és a Dunakanyar
Takarékszövetkezet év végére beolvad a B3 TAKARÉK Szövetkezetbe. A beolvadás után az egyesült
takarékszövetkezet B3 TAKARÉK Szövetkezet néven folytatja tovább a munkáját. A beolvadás várható
megtörténtének időpontja 2017. október 31. napja.
Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, hogy az egyesülés megtörténte nem jár az Ön számára számlaszám
változással, így korábbi számláit ugyanúgy fogja tudni használni, mint eddig. Az Ön eddig megadott
megbízásai – átutalási megbízások, beszedési megbízások, csoportos megbízások – változatlanul teljesülni
fognak. A számlákon a jóváírások is változatlanul megtörténnek, és a hitelügyletek is változatlan kondíciók
mentén folytatódnak tovább.
Az egyesülés következtében a beolvadó takarékszövetkezetek informatikai rendszere is megváltozik
majd, az azokban levő ügyfél adatokat a B3 TAKARÉK Szövetkezet már működő egységes informatikai
rendszerébe migráljuk át.
Tájékoztatjuk Önt, hogy az informatikai átállás folyamán szükség lesz bankszünnap elrendelésére, de ennek
részleteiről Önt legkésőbb a bankszünnapot megelőző 15 napon belül tájékoztatni fogjuk a honlapunkon, két
országos napilapban és a kirendeltségeken.
Az informatikai átállással kapcsolatos esetleges változásokról Önt a takarékszövetkezet a kivonatok végén
elhelyezett közleményekben, a honlapon elhelyezett közleményekben és használati útmutatókban,
amennyiben pedig netbankkal rendelkezik, a netbankos felületen küldött üzenetekkel folyamatosan
tájékoztatni fogja. Kérjük ezért, hogy az elkövetkező hónapokban az Önnel kapcsolatban álló
takarékszövetkezet honlapját, és a takarékszövetkezettől kapott küldeményeket szíveskedjék fokozott
figyelemmel olvasni.
Az egyesülő takarékszövetkezetek arra törekszenek, hogy az ügyfelek számára minél kevesebb érzékelhető
változással tudják a beolvadást és a beolvadó takarékszövetkezetek informatikai rendszerének cseréjét
lebonyolítani, és a beolvadást megvalósítani Ha Önnek kérdése merül fel, kérjük, forduljon bátran
munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
B3 TAKARÉK Szövetkezet
székhely: H-8444 Szentgál, Fő u. 30.
weboldal: www.b3takarek.hu
e-mail cím: info@b3takarek.hu
telefonszám: +36 88-506-505
Az egyesülés célja az, hogy az egyesüléssel létrejövő takarékszövetkezet az eddigieknél több, jobb és
korszerűbb szolgáltatásokat nyújthasson Ügyfeleinek, gördülékenyebbé, gyorsabbá és kényelmesebbé váljon
az ügyintézés is, az Ügyfelek betétei, befektetései pedig még nagyobb biztonságban legyenek a nagyobb
tőkeerő és a stabilabb működés következtében. Reméljük, hogy Önöket a beolvadás után is a
szolgáltatásainkkal elégedett Ügyfeleink között tarthatjuk majd számon.
Szentgál, 2017. június 30.
Tisztelettel,
B3 TAKARÉK Szövetkezet
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