
Tisztelt Ügyfelünk! 

 

 

Bizonyára ismert Ön előtt, hogy 2016. május 31-n a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet és a Répcelak 

és Vidéke Takarékszövetkezet beolvadt a SAVARIA Takarékszövetkezetbe. Az egyesülés további 

feladatokat generált, így informatikai rendszer racionalizálása is szükségessé vált. Ezzel kapcsolatban 

tájékoztatjuk Önt, hogy a SAVARIA Takarékszövetkezetnél vezetett egyes számlák a száma 2017. 

február 27-től megváltozik.  

 

Amennyiben Ön érintett a számlaszám változásban, úgy a Takarékszövetkezet közvetlen levélben 

fogja tájékoztatását megküldeni! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a számla számának változása miatt  

 

 NEM KELL új kártyát igényelnie, ha a vállalkozása  bankkártyával (betéti és hitelkártya)  

rendelkezik, tehát változatlan marad a kártyaszám, a PIN kód és a bankkártya hátoldalán 

található CVV kód, 

 NEM KELL a pénzforgalmi számlaszám változását a NAV-nál és a cégbíróságnál 

bejelentenie, azt a takarékszövetkezet hivatalból átjelenti. 

 az elektronikus szolgáltatás igénybevételénél a számlaszámok automatikusan módosulnak. 

 

KÉRJÜK JELENTSE BE A PÉNZFORGALMI SZÁMLASZÁM VÁLTOZÁST 

 

 azon hivatalokban ahol jelenleg is be van jelentve a számlájának a  száma, 

 ha a számlaszám változással érintett pénzforgalmi számlájához   beszedésre szóló 

felhatalmazó levél van érvényben,   akkor annak módosítását  kérjük kezdeményezni a 

kedvezményezettnél (ha a kedvezményezett számláját a takarékszövetkezet vezeti akkor 

nem kell) 

 a 2017. február 27-től kiállított számlákon már az új számlaszámot szerepeltesse. 

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy  

 a 2017. február 27. és 2017. június 30-a között a jelenlegi számlaszámokra érkező 

jóváírásokat, beszedéseket az informatikai rendszer még átmenetileg kezeli – megbízások 

jóváíródnak, illetve leterhelődnek,  

 a 2017. február 27. és 2017. június 30-a közötti időszakban elektronikus úton továbbra is 

tud forgalmazni az eddigiek szerint 

 

Kérjük, hogy a pénzforgalmi számla számának változását követően (2017. február 27.) az aláírás 

bejelentő karton módosítása miatt szíveskedjen felkeresni a számláját vezető egységünket. 

 

Fentiekben leírtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése lenne kérjük érdeklődjön a számláját vezető 

egységünkben telefonon vagy személyesen. Egységeink elérhetőségét a www.savariatksz.hu honlapon 

is megtalálja. 

 

A számlaszám változása miatt megértését köszönjük. Bankunk továbbra is kiemelt hangsúlyt fektet a 

közvetlen és személyes ügyfélkapcsolatra. Reméljük, hogy a változás nem okoz Önnek kellemetlenséget 

és továbbra is elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük. 

 

 

        SAVARIA Takarékszövetkezet 

http://www.savariatksz.hu/

