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Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700, Szombathely, Petőfi 

Sándor utca 18.), (továbbiakban Takarékszövetkezet) 2017. október 24-től az Electra Internet Bank 

(EIB) szolgáltatást biztosító Electra rendszer továbbfejlesztett változatát (Electra 7) fogja használni. 

 

Jelen levelünkkel szeretnénk Önt tájékoztatni a fenti változással együttjáró tudnivalókról. 

 

Az Electra Internet Bankot használó felhasználóink számára a felhasználói azonosító és a hozzá 

tartozó jelszavak nem változnak az Electra 7 rendszerre történő átállás során. 

 

Az Electra rendszerben a betétműveletekkel kapcsolatos funkciók elérhetősége az alábbiak szerint 

változik:  

- Az „új megbízások” menüpont alatt lesz lehetőség új lekötött betét tranzakciót rögzíteni  

- Meglévő betét felmondását, lejárati rendelkezése módosítását, betéti részfeltörést az 

Információ kérés/ lekötött betétek” menüpont alatt a meglévő betét kiválasztásával lehet 

elvégezni 

A számlák feletti rendelkezés körét érintő változás, hogy az új Electra rendszerben egy adott ügyfél 

valamennyi betét számlája felett egységesen lesz mód rendelkezési / lekérdezési jogot biztosítani 

más felhasználók számára. Ennek megfelelően amennyiben Ügyfelünk bármelyik betétszámlájára 

vonatkozóan korábban rendelkezési vagy lekérdezési jog került biztosításra más felhasználó részére, 

az most az adott ügyfél valamennyi betétszámlájára érvényes lesz a meglévő, és a jövőben megnyíló 

betétekre is. Kérjük, hogy amennyiben ettől eltérően kíván rendelkezni, keresse fel számlavezető 

kirendeltségét a rendelkezési jogok módosítása érdekében. 

 

Az új Electra Inrenet Bank rendszer elérhetőségét biztosító link megváltozik a rendszer 

átállásával egyidőben, ezért kérjük, hogy a korábban elmentett linkek használatát mellőzze. Az új link 

a www.savariatksz.hu honlap kezdő oldalán kerül elhelyezésre.  

 

Az átállás ideje alatt üzemkimaradás várható 2017. október 20-án 15:00 órától 2017. október 24-én 

7:30 óráig, ezért kérjük szíves türelmüket és megértésüket. 

 

Az Electra rendszer működéséről szóló felhasználói kézikönyv a rendszerbe történő belépést 

követően elérhető a Súgó menüpontból. 

 

Bízunk abban, hogy új szolgáltatásunk elnyeri tetszését! További kérdés esetén kérjük, keresse 

munkatársainkat az egységeinken. 

 

Megtisztelő figyelmét ezúton is köszönjük. 

 

Kelt: Szombathely, 2017. október 10. 
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