
 

 

Kedves Partnerünk!  

 

Ezúton küldjük a 2022. április havi hírlevelünket, melyben tájékoztatjuk a Takarék Flotta 

Program együttműködés keretében, 2022. április 01. napjától életbe lépő változásokról, valamint 

munkavállalóik részére elérhető aktuális kedvezményekről, akciókról.  

Főbb változások: 

Új név        Takarék Flotta Program 

Termékváltozások:  

 Új számlacsomagok igényelhetők 

 Személyi kölcsön Flotta konstrukció helyett a 0,5 százalékpont kamatkedvezmény kerül 

bevezetésre 

 

TAKARÉK FLOTTA PROGRAM KERETÉBEN IGÉNYELHETŐ KEDVEZMÉNYES 

SZÁMLACSOMAGOK 

 
Miért jó választás a Takarék Flotta és a Takarék Flotta Plusz Számlacsomag1? 
  
 
Kedvezményes, akár díjmentes szolgáltatások, elektronikus csatorna használata 
mellett 
 

 Alacsonyabb vagy díjmentes a számlavezetési díj, elektronikus számlakivonat igénylése 

és a bankszámlára érkező legalább havi 100.000 Ft jóváírás esetén 

 A netbankon kezdeményezett átutalások kedvezményesek 

 Díjmentes Netbank / Telebank szolgáltatáshoz történő hozzáférés 

 Díjmentes mobil applikáció és Apple Pay szolgáltatás

                                                 
1 A bankszámlák számlavezetési és tranzakciós díjaira vonatkozó információkat a Takarékbank Fizetési számlák és fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek 
Általános Szerződési Feltételei, a számlához igényelhető bankkártya és az elektronikus szolgáltatások részletes feltételeit a Lakossági és Vállalati 
Bankkártyák Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei, valamint az Elektronikus Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, a lakossági 
bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról szóló Hirdetmény és annak mellékletei, valamint a 
Tájékoztató a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről, a készpénzforgalomhoz kapcsolódó limitekről, rövid nevén a teljesítési rend 
tartalmazzák. 



 

 

 
 
 
Kedvező, akár 0 Ft-os számlavezetési díj 
 
 

 A kedvezményes számlavezetési díj feltétele a bankszámlára érkező legalább havi 

100.000 Ft jóváírás2, tranzakciós elvárás nincs és 

 elektronikus számlakivonat igénybe vétele havonta 200 Ft-al csökkenti a számlavezetési 

díjat. 

 A nagyobb létszámú munkáltatók, szervezetek munkavállalói számára magasabb 

kedvezmény érhető el - az egyes fizetési számlákon -, az alábbi tranzakciók, illetve 

bankkártya éves díjából. 

 

Kedvezményes tranzakciók, szolgáltatások 
 
 

 Eseti Netbankon kezdeményezett és az állandó forint átutalás díja 

 Szolgáltatói (csoportos) díjbeszedés 

 Netbankon kezdeményezett SEPA (EUR) átutalás díja 

 az elsőként igényelt Mastercard GOLD bankkártya első éves díjából 50 % kedvezmény 

 

 
Díjmentes tranzakciók, szolgáltatások 
 
 

 Új Ügyfél3 számára az SMS szolgáltatás havi díja az első 6 hónapban4, SMS 

üzenetenkénti díj: 0 Ft 

 Bankkártyával történő vásárlás díja bel- és külföldön egyaránt, akár személyesen vagy 

online történő vásárlás esetén 

 Netbank és a Telebank szolgáltatás igénybevétele 

 Mobil applikáció és Apple Pay szolgáltatás 

 

 

 

                                                 
2 Jóváírásként a fizetési számlán más ügyfél számlájáról – legfeljebb két részletben - érkező átutalás kerül figyelembe vételre; a Bank nem veszi figyelembe 
a saját számláról történő átvezetést, pénztári befizetést, lekötött betét lejáratából, lekötött betét megszüntetéséből, betéti kamat kamatjóváírásból, banki 
korrekcióból származó jóváírásokat. A fizetési számlára érkező jóváírások közül a két legnagyobb összegű jóváírást vesszük figyelembe. 
A kedvezményes számlavezetési díj igénybevételére meghatározott feltétel teljesítésének elmaradása esetén a Bank, a kedvezményes számlavezetési díjon 
felül, korrekciós díjat számít fel, amelyet egy összegben, mint kedvezmény nélküli számlavezetési díjat számít fel. A korrekciós díj mértéke a naptári év elején 
érvényes bruttó minimálbér alapján – a termékhirdetményben foglalt – %-os mértékben kerül megállapításra. 
A vizsgált időszak a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjától a tárgyhónap 19. napjáig terjedő időszak. 
A Bank a fenti jóváírási feltétel teljesítését új Ügyfelek** számára a számlanyitás és az azt követő két naptári hónap végén nem vizsgálja, tehát a számlanyitás 
hónapjában és az azt követő két hónap végén a kedvezményes számlavezetési díjat számítja fel. 
3 Új Ügyfélnek tekinti a Bank, akinek a számlanyitás kezdeményezését megelőző 6 hónapban nem volt a Banknál forint fizetési számlája, sem 
Számlatulajdonosként, sem Társtulajdonosként. 
4 Új Ügyfelek számára, a számlanyitás hónapjában és az azt követő 5 hónapban. Az SMS Szolgáltatás havi díja ezt követően: 500 Ft.  

 



 

 

 

 

SZEMÉLYI KÖLCSÖN FLOTTA PROGRAM KAMATKEDVEZMÉNY 

 

 Takarék Fix Személyi kölcsön 

 Takarék Fix Kiváltó Személyi Kölcsön igénylése esetén 

 

 

 

 

 

 

Miért válassza a Takarék személyi kölcsönöket?  

 Szabadon felhasználhatók, akár hitelkiváltásra is 

 Futamidő végéig fix kamatozású 

 Igénylésük gyors és egyszerű 

 Akció keretében akár 3 millió Ft-ig díjmentesen előtörleszthetők a hatályos 

Hirdetményben meghatározott feltételek teljesülése esetén5 

A Hitelintézet a Takarék Flotta Program kedvezményre jogosult ügyfelek6 által benyújtott, és 

2022. április 01. napjától visszavonásig befogadott hitelkérelmek alapján szerződött Takarék 

Fix Személyi Kölcsön, illetve Takarék Fix Kiváltó Személyi Kölcsön esetén 0,5 százalékpont 

kamatkedvezményt nyújt a kérelem befogadásakor hatályos Hirdetmény szerinti ügyleti 

kamatmértékből.  

Reprezentatív példa: 

3 000 000 Ft hitelösszeg, 60 hónapos futamidő esetén, a hitel fix éves kamata 7,49%, havi törlesztőrészlet: 

60 266 Ft. A visszafizetendő teljes összeg 3 626 850 Ft, a hitel teljes díja: 626 850  Ft (mely az ügyleti kamat 

összegén túl a törlesztőrészlet beszedés díjat tartalmaz). A teljes hiteldíj mutatója (THM1) 8,00%; 3 000 000 

Ft hitelösszeg, 60 hónapos futamidő esetén, a hitel fix éves kamata 22,49%, havi törlesztőrészlet: 84 303 

Ft. A visszafizetendő teljes összeg 5 058 167 Ft, a hitel teljes díja: 2 058 167 Ft (mely az ügyleti kamat 

összegén túl egyéb díjat nem tartalmaz). A teljes hiteldíj mutatója (THM2) 25,34%. 

                                                 
5 Az akció 2022.április 01.napjától visszavonásig, de legkésőbb 2023. március 31. napjáig benyújtott kérelmek alapján kötött szerződésekre vonatkozik, 
melynek keretében a Takarék Fix Személyi kölcsön, illetve Takarék Fix Kiváltó Személyi Kölcsön konstrukciók esetén, egyszeri, legfeljebb a Támogatói 
okiratban megjelölt támogatási  összeghatárig díjmentes előtörlesztést biztosít , amennyiben az Adós elő- vagy végtörlesztési kérelmet nyújt be legkésőbb a 
Támogatói okirat keltétől számított 90 napon belül (de az akció visszavonását vagy lejáratát megelőzően). 
6  A kedvezmények tekintetében a jogosultak listáját a „Takarék Flotta Program kedvezményre jogosultak köre” elnevezésű dokumentum tartalmazza, amely 
a https://takarekbank.hu/maganszemelyek/szemelyi-kolcson weboldalon megtalálható a kapcsolódó dokumentumok között. 

Igényelhető 

kölcsönösszeg 
Választható futamidő 

500.000 - 10.000.000 Ft 12- 84 hónap 

Kamat (%/év) 

 7,49% –22,49% 

THM (%) 

 8,00 % – 25,34 % 

https://takarekbank.hu/maganszemelyek/szemelyi-kolcson


 

 

JELZÁLOGHITEL FLOTTA PROGRAM KAMATKEDVEZMÉNY 

 

A Takarék Flotta Program keretében, Flotta munkavállalók részére a Hitelintézet a 3. Sáv 

szerinti kamatkedvezményt7 biztosítja a piaci kamatozású Jelzáloghitelek, valamint a 

Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel igénylése esetén.8 

A 3. fokozatú a kamatkedvezmény feltétele legalább 150.000 Ft mértékű rendszeres, havi 

jóváírás vállalása a Hitelintézetünknél vezetett bankszámlára, és ezen lakossági bankszámla 

teljes futamidő alatti fenntartása. A rendszeres havi jóváírás több részletben is érkezhet, a 

jóváírás mértékének vizsgálatánál azok összege összeadódik. A jóváírásnak nem szükséges 

jövedelem jogcímen érkeznie. 

A hitelösszeg sávok és az ahhoz kapcsolódó kedvezmények, az alábbiak szerint lettek 

meghatározva Piaci kamatozású jelzáloghitel, valamint Minősített Fogyasztóbarát Lakás 

hitel (MFL) esetén: 

 

Kamatkedvezmény mértéke (%/év)  
5 és 10 éves kamatperiódusú hitelek esetében 

Takarék Otthon Lakáshitel, 
Takarék Minősített 
Fogyasztóbarát Lakáshitel, 
Takarék Szabad 
Felhasználású 
Jelzáloghitel 
kamatkedvezmény 

3 M Ft – 11,99 M Ft 12 M Ft – 23,99 M Ft 24 M Ft felett 

1. Sáv 0% 0,60% 0,80% 

2. Sáv 0,20% 0,80% 1,00% 

3. Sáv 0,50% 1,10% 1,30% 

4. Sáv 0,70% 1,30% 1,50% 

 

Kamatkedvezmény mértéke (%/év)  

Végig fix hitelek esetében 

Takarék Otthon Lakáshitel, 
Takarék Minősített 
Fogyasztóbarát Lakáshitel, 
Takarék Szabad 
Felhasználású Jelzáloghitel 
kamatkedvezmény 

3 M Ft - 11,99 M Ft 12 M Ft felett 

1. Sáv – 4. Sáv 0% 0,70% 

                                                 
7 A kamatkedvezmény a 2022. március 07. napjától befogadott hitelkérelmekre visszavonásig érvényesíthető. A kedvezmény a mindenkor hatályos, 
vonatkozó hirdetmény hatálya alá tartozó jelzálogkölcsönök kamatmértékéből kerül levonásra 
8 A piaci kamatozású jelzáloghitelek és a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel kondícióit és részletes feltételeit, valamint a kamatkedvezmény mértékét a 

mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetmények, a Takarékbank Zrt. Lakossági Jelzáloghitelezés Általános Szerződési Feltételei, a Takarékbank Zrt. Minősített 

Fogyasztóbarát Lakáshitel Általános Szerződési Feltételei, a Takarékbank Zrt. Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzata, valamint a Takarékbank Zrt. 

Minősített Fogyasztóbarát Hitelek Üzletszabályzata tartalmazza. 



 
 

A kamatkedvezményeken felül akciós jelleggel a Flotta munkavállalók által igényelt 

jelzáloghitelek esetén a Hitelintézet visszavonásig az alábbi kedvezményeket nyújtja, a rájuk 

vonatkozó hirdetményi feltételek teljesítése mellett: 

Kezdeti díjakra, költségekre vonatkozó kedvezmények: 

 Folyósítási díj kedvezmény: A Hitelintézet nem számítja fel a folyósítási díj 100%-át. 

 Értékbecslési díj kedvezmény: Nem számítja fel a Hitelintézet az ingatlan értékbecslés 

díját az alapfedezetre (1 lakóingatlanra) vonatkozóan abban az esetben, ha az Ügyfelet 

a Hitelintézettel erre vonatkozó együttműködési szerződéssel rendelkező Kiemelt 

Partner közvetíti. A kedvezmény tekintetében érintett Kiemelt Partnerek listáját az egyes 

Hitelintézetek a saját honlapjukon teszik közzé. Egyéb esetben az (első) folyósítást 

követő 30 napon belül kerül visszatérítésre az első értékbecslés díja az alapfedezetre (1 

lakóingatlanra) vonatkozóan. 

 Közjegyzői díj kedvezmény: A Hitelintézet 2021. december 01. napjától átvett piaci 

kamatozású jelzáloghitelek és Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek esetén  

visszatéríti a hitelszerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat 

közjegyzői okiratba foglalásának díját legfeljebb 30.000 forintos összeghatárig. 

 Takarnet lekérdezési díj kedvezmény: A Hitelintézet nem számítja fel legfeljebb 6.000 

Ft értékben a nem hiteles tulajdoni lap és szükség esetén a térképmásolat 

lekérdezésének költségét az alapfedezetre (1 lakóingatlanra) vonatkozóan, amennyiben 

azt az Ügyfél a Hitelintézetnél kéri le a TakarNeten keresztül

 

 

Kérdés, észrevétel esetén elsősorban a flottakapcsolattarto@takarek.hu e-mail címen állunk 

rendelkezésre, valamint banki kapcsolattartóján keresztül is tájékozódhat.  

Kérjük, hogy az aktuális Flotta kedvezményekről tájékoztassa munkavállalóit, valamint 

honlapján, belső felületein is kerüljenek aktualizálásra ajánlataink. 

  

Együttműködésére továbbra is számítunk és eredményes közös munkát kívánunk!  

 

Üdvözlettel,   

Takarékbank Zrt. 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További részletes 

információkat a vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetmények és Üzletszabályzatok 

tartalmazzák, melyeket jelen Hírlevélhez is csatolunk, valamint honlapunkon 

(www.takarekbank.hu) is megtekinthetők. 

mailto:flottakapcsolattarto@takarek.hu

