TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfelünk!
Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a Dél TAKARÉK Szövetkezet 2019. június 30-i hatállyal
Kalocsai fiókjának (6300 Kalocsa, Hunyadi utca 47- 49. fszt. 2.) működését megszünteti, a
fiókot a fenti nappal bezárja.
Ezúton is köszönjük, hogy ügyfeleink között tudhatjuk, s biztosítjuk arról, hogy pénzügyi
szolgáltatásainkkal a jövőben is magas színvonalon állunk rendelkezésére!
Önt, mint jelenleg a Kalocsai fiók ügyfelét, 2019. július 01-től automatikusan a Szekszárdi
fiókunk (7100 Szekszárd, Garay tér 14-16.) megbecsült ügyfeleként üdvözöljük!
Egyúttal tisztelt figyelmébe ajánljuk, hogy ügyei személyes intézésekor a továbbiakban a Dél
TAKARÉK Szövetkezet bármely fiókjában várjuk szeretettel.
Segítségül tájékoztatjuk, hogy az Önhöz legközelebb eső fiókjaink az alábbiak:

Fióknév

Cím

Elérhetőség

Nyitvatartás
Hétfő: 07:30 - 16:30
Kedd: 07:30 - 16:00

Szekszárdi fiók

7100 Szekszárd,
Garay tér 14-16.

szekszard@deltakarek.hu
Tel.: +36 74 510 115

Szerda: 07:30 - 16:00
Csütörtök: 07:30 - 16:00
Péntek: 07:30 - 13:00
Hétfő: 08:00 - 16:30
Kedd: 08:00 - 16:30

Kecskeméti fiók

6000 Kecskemét,
Dobó Krt. 15.

kecskemet@deltakarek.hu
Tel.: +36 76 502 160

Szerda: 08:00 - 16:30
Csütörtök: 08:00 - 16:30
Péntek: 08:00 - 14:00

Jelen levelünkben tájékoztatást adunk az Ön számára a legfontosabb kérdésekről. Arra kérjük,
hogy attól függően, hogy milyen szolgáltatást vesz jelenleg igénybe, tanulmányozza át az
alábbi információkat!

Amennyiben Ön lakossági, vagy az Ön cége vállalkozói számlával rendelkezik:
✓ Számlaszáma nem változik meg, ezzel teendője nincs, a jóváírásokat - pl. munkabér, családi
pótlék, nyugdíj vagy partneri számla kiegyenlítés - a jövőben is fogadjuk.
✓ Az igénybe vett szolgáltatásai továbbra is a megszokott módon működnek!
✓ A korábban adott rendszeres megbízásainak, felhatalmazásainak érvényessége nem változik,
egyéb intézkedésére nincs szükség.
✓ A számlához kapcsolódó lakossági, vagy céges bankkártyáját továbbra is használhatja.
Tájékoztatjuk, hogy a bezárást követően megújuló bankkártyák esetében külön levélben
értesítjük a bankkártya átvételének helyéről, és az átvételhez kapcsolódó teendőiről.
✓ Lakossági számlájához kapcsolódó pénzügyi rezsicsökkentési céllal tett nyilatkozata érvényes
marad, mely alapján bármely magyarországi automatából díjmentesen juthat pénzéhez
összesen 150.000 Ft erejéig, maximum havi 2 tranzakcióval.
✓ Javasoljuk, hogy amennyiben a bankszámlájához nem rendelkezik még bankkártyával, akkor
az előző pontban részletezett ingyenes pénzfelvételi lehetőség kihasználása érdekében vegye
igénybe bankkártya szolgáltatásunkat! Javasoljuk, hogy bankkártya igénylését május 31-ig
kezdeményezze, mert ebben az esetben tudja azt június 30-ig helyben átvenni.
✓ A számla elektronikus eléréséhez figyelmébe ajánljuk Internet Banking szolgáltatásunkat,
mellyel kényelmesen, otthonról tudja intézni banki ügyeit.

Amennyiben Ön lakossági hitelt vett igénybe Takarékszövetkezetünknél:
✓ Hitele továbbra is változatlan feltételekkel fog működni!
✓ Amennyiben törlesztő részletét személyesen szokta befizetni, a jövőben ezt a Dél TAKARÉK
Szövetkezet bármely fiókjában teheti meg. Javasoljuk, hogy használja ki számlájához
kapcsolható rendszeres átutalás, illetve az internetbanki átutalás lehetőségét!
✓ Abban az esetben, ha Ön jelenleg is rendelkezik a Dél TAKARÉK-nál (illetve bármely más
hitelintézetnél) lakossági számlával, és a kölcsön törlesztése erről a számláról történik, akkor
ez a továbbiakban is változatlanul működik, mivel a számlaszáma/hitel számlaszáma nem
módosul, így ebben az esetben további teendője nincs.
✓ Amennyiben Ön bankszámlához kapcsolódó lakossági bankszámla hitelkerettel rendelkezik,
ennek alapvető feltétele a lakossági bankszámla megléte és jóváírás érkeztetése a lakossági
bankszámlára, a mindenkori hitelkeretre vonatkozó szerződése alapján.
✓ Egyebekben a kölcsönök törlesztésére az Önnel érvényben lévő kölcsönszerződések
törlesztésre vonatkozó pontjai az irányadók.

Amennyiben az Ön cége vállalkozói hitelt vett igénybe Takarékszövetkezetünknél:
✓ Hitele továbbra is változatlan feltételekkel fog működni!
✓ Munkatársunk hamarosan felveszi a kapcsolatot Önnel az esetleges további teendőket,
illetve a jövőbeni kapcsolattatást illetően.

Amennyiben Ön Fundamenta lakásszámlát nyitott, vagy biztosítást kötött korábban:
✓ Fundamenta szerződése, biztosítása zavartalanul működik, mivel a Fundamenta
Lakáskassza Zrt., illetve az Ön biztosítója közvetlenül küldi az Ön számára az információkat.
✓ Szerződésével kapcsolatos kérdése esetén munkatársaink bármely fiókunkban szívesen
állnak az Ön rendelkezésére a jövőben is!

A fentiekből látható, hogy szolgáltatásaink a jövőben is zavartalanul fognak működni.
Figyelmébe ajánljuk továbbá Önt, hogy várjuk tisztelettel ügyei személyes intézésekor a Dél
TAKARÉK Szövetkezet bármely fiókjában. 2019.06.30-tól érvényes fiók listánk a következő,
nyitvatartásokat a honlapon találja meg.
https://www.deltakarek.hu/fiokhalozat

Fiók név
Balatonföldvár
Barcs
Bonyhád
Csurgó
Harkány
Hidas
Hosszúhetény
Kaposvár
Kecskemét
Kétújfalu
Komló
Kozármisleny
Mecseknádasd
Nagydobsza
Nagykanizsa
Olasz
Paks
Pécs Páfrány utca
Pécs, Bajcsy út
Pécs, Komlói út
Pécsvárad

Fiók címe
8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 1.
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 83.
7150 Bonyhád, Szabadság tér 8.
8840 Csurgó, Csokonai u. 14.
7815 Harkány, Kossuth L. u. 16. fsz.2.
7696 Hidas, Dózsa Gy. u. 1.
7694 Hosszúhetény, Fő u. 176.
7400 Kaposvár, Áchim András u. 4.
6000 Kecskemét, Dobó Krt. 15.
7975 Kétújfalu József Attila u. 35.
7300 Komló, Városház tér 5.
7761 Kozármisleny, Orgona u. 2.
7695 Mecseknádasd, Rákóczi u. 40.
7985 Nagydobsza Fő u. 1/B.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 15.
7745 Olasz, Kossuth L. u. 22.
7030 Paks, Villany u. 4. fdsz. 2.
7623 Pécs, Páfrány u. 2/A
7622, Pécs, Bajcsy Zs. U. 7.
7629 Pécs, Komlói u. 2-6.
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 10.

Ságvár
Sellye
Siófok
Szekszárd
Szentlászló
Szentlőrinc
Szigetvár
Tab
Törökkoppány
Vajszló
Zalaegerszeg
Zamárdi

8654 Ságvár, Petőfi S. u. 18/a.
7960 Sellye, Mátyás király u. 73.
8600 Siófok, Széchenyi u. 6/b.
7100 Szekszárd, Garay tér 14-16.
7936 Szentlászló Kossuth u. 1/C.
7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 19.
7900 Szigetvár, József A. u. 19.
8660 Tab, Kossuth L. u. 80.
7285 Törökkoppány, Petőfi S. u. 2.
7838 Vajszló, Kodolányi tér 2.
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3.
8621 Zamárdi, Szabadság tér 5. fsz. 7.

A jövőbeni szolgáltatásaival kapcsolatosan szívesen vesszük megkeresését:
•
•
•

személyesen a Dél TAKARÉK Szövetkezet bármely fiókjában,
postán a 7602 Pécs, Pf. 255. levelezési címen,
vagy email-en a kozpont@deltakarek.hu email címen.

Bízunk benne, hogy tájékoztatásunkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy a jövőben is ügyfeleink
között tudhatjuk. Együttműködését előre is köszönjük!
Üdvözlettel:
Dél TAKARÉK Szövetkezet
Kelt: Pécs, 2019. április 29.

