Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a MÁTRA Takarékszövetkezet (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22.; cégjegyzékszáma:
Cg. 10-02-020168; adószáma: 10111620-2-10),
a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (székhelye: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 55.; cégjegyzékszáma:
Cg. 10-02-020072; adószáma: 10081846-2-10),
és a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2.;
cégjegyzékszáma: Cg. 16-02-001506; adószáma: 10081877-2-16),
2017. december 31-én – a tagság által delegált küldöttgyűléseken hozott döntés alapján - beolvadnak a
CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezetbe (székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 53.; cégjegyzékszáma: Cg. 13-02050250; adószáma: 10045277-2-13), amely az egyesülést követően a fenti takarékszövetkezeteknek általános
jogutódja lesz.
A négy pénzintézet ettől a naptól CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet (rövid néven: CENTRÁL TAKARÉK) név
alatt folytatja tevékenységét.
Az egyesülés a szolgáltatások bővülése mellett, az alábbi változásokat is eredményezi, melyekről a
következőkben tájékoztatjuk.
Az Ön által eddig igénybe vett számlával, számlacsomaggal, betéti termékekkel kapcsolatos változások a
következők:


2017. december 31. naptól egységesen a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet hatályos Általános
Szerződési Feltételei kerülnek alkalmazásra.
Ezeket megismerheti a www.centraltakarek.hu oldalon az Általános Szerződési Feltételek között, a
CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet kirendeltségeinek ügyfélterében kifüggesztve, valamint az Ön
kérésére elektronikus, vagy nyomtatott formában rendelkezésre bocsátjuk.
Amennyiben Ön a szerződésmódosítást nem fogadja el, úgy 2017. december 31-ig személyesen a
számlavezető kirendeltségben történő megjelenés útján, díj, költség, vagy egyéb fizetési kötelezettség
mentesen írásban felmondhatja fizetési számla keretszerződését, betétszerződését.
Tájékoztatjuk, hogy a módosítást elfogadottnak tekintjük, amennyiben a szerződés felmondására a fenti
határidőig nem kerül sor, vagy ezen időpontig nem jelzi részünkre írásban jelen levelünkben ismertetett
módosítás elutasítását. Ennek értelmében 2018. január 1. naptól a módosított dokumentumok kerülnek
alkalmazásra.
A CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet továbbra is biztosítja a számlavezetést. A folytonossághoz, Önnek
nem kell új szerződést kötni. A hirdetményekben foglalt kondíciók változatlanok maradnak.

Ezen levelünkkel értesítjük továbbá, hogy egyesülés esetén a Hitelintézeti törvény által meghatározott OBA
biztosítási összeghatár (hitelintézetenként összevontan legfeljebb százezer euró) szempontjából 3 hónapig külön
betétnek minősülnek egyazon betétesnek a beolvadó és a befogadó hitelintézetnél elhelyezett betétei.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény értelmében:
„214. § (9) Hitelintézetek egyesülése vagy fiókteleppé alakulása, valamint betétállomány átruházása esetén a
betéteseket legalább egy hónappal a változást megelőzően írásban tájékoztatni kell a változásról, kivéve, ha a
szanálási jogkörében eljáró MNB vagy a Felügyelet üzleti titok vagy a pénzügyi stabilitás védelme érdekében
rövidebb határidőt tesz lehetővé.
(10) A hitelintézetek egyesülése vagy fiókteleppé alakulása, valamint a betétállomány átruházása esetén az (1)(3) bekezdés szerinti összeghatár szempontjából 3 hónapig külön betétnek minősülnek egyazon betétesnek az
egyesülés, átruházás, illetve a fiókteleppé alakulás előtt az összeolvadó, beolvadó, átadó, átvevő vagy átalakuló
hitelintézetnél elhelyezett betétei.”
Amennyiben kérdése merül fel, kérjük forduljon bizalommal az Ön Számlavezető kirendeltségének
munkatársaihoz.
Kelt: 2017. október 28.
CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet
Igazgatósága (jogutód)

