
 

 

Kedves Partnerünk!  

 

Ezúton küldjük a 2022. február havi hírlevelünket, melyben tájékoztatjuk a Flotta együttműködés 

keretében, munkavállalói részére elérhető aktuális Flotta kedvezményekről, akciókról, továbbá 

országosan elérhető mobilbankári szolgálatásunkról, melynek keretében munkavállalói egy 

személyre szabott és rugalmas kiszolgálásban részesülhetnek a hitelfelvétel során. 

FLOTTA MUNKAVÁLLALÓK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT 

SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONSTRUKCIÓ 

 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 most 3 millió Ft-ig díjmentesen előtörleszthetőek  

a hatályos Hirdetményben meghatározott feltételek teljesülése esetén1 

Az igénylő Flotta munkavállalónak minősül, és megilleti a Flotta kamatkedvezmény Takarék Fix 

Személyi Kölcsön, illetve Takarék Fix Kiváltó Személyi Kölcsön igénylése esetén, amennyiben 

az igénylés befogadásakor: 

 

  Érvényes együttműködési megállapodás van a Takarékbank Zrt. és a Munkáltatója 

között/Munkáltatója a Takarékbank Zrt. Flotta Hirdetménye hatálya alá tartozó 

Munkáltató; és 

 Ön - mint a Kölcsön igénylője - munkaviszonyban áll a Munkáltatóval. 

A Hitelintézet a Flotta kedvezményt az arra jogosult ügyfelek által benyújtott, és 2022. január 

10. napjától visszavonásig befogadott hitelkérelmek alapján szerződött Takarék Fix 

Személyi Kölcsön, illetve Takarék Fix Kiváltó Személyi Kölcsön esetén nyújtja. 

 
1 Az akció 2021.május 01.napjától visszavonásig, de legkésőbb 2022. december 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 3.000.000 Ft-os 
összeghatárig díjmentes előtörlesztést biztosít amennyiben az előtörlesztés teljesítésére 2023.március 31. napjáig kerül sor. 

Kamat: 6,99% 

THM: 7,32% 



 

 

 

 

 

 

 

 

JELZÁLOGHITEL FLOTTA ÉS KAMATKEDVEZMÉNY AKCIÓ 

Flotta munkavállaló 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. 

 

Arany fokozatú kamatkedvezmény 

Flotta munkavállalók részére a Hitelintézet Arany fokozatú kamatkedvezményt biztosít  

a piaci kamatozású Jelzáloghitelek, valamint a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel 

esetén. 

Az Arany fokozatú kamatkedvezmény feltétele a Hitelintézetnél lakossági bankszámla 

nyitása/megléte és annak futamidő alatti fenntartása, és legalább 100.000 Ft mértékű 

rendszeres, havi jóváírás vállalása. 

 

 

 

Konstrukció megnevezése 

Hitelösszeg Futamidő 

500.000 Ft – 10.000.000 Ft 36 - 84 hó 

Kamat (%/év) THM (%) 

Takarék Fix/Takarék Fix 

Kiváltó Személyi kölcsön – 

Flotta 

6,99% 7,32 % 



 

Kamatkedvezmény akció 

A Hitelintézet a mindenkor hatályos, jelen hírlevélhez is csatolt Lakossági Jelzáloghitel 

Hirdetmény és Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Hirdetményben meghirdetett 

kamatkedvezményeken felül akciós jelleggel további kamatkedvezményt nyújt, melynek 

feltétele a Hitelintézetnél lakossági fizetési számla nyitása/megléte és annak futamidő alatti 

fenntartása. 

 A kamatkedvezmény akciónak nem feltétele a rendszeres havi jóváírás vállalása 

 Sztenderd kamatkedvezményekkel összevonható 

 

2 A kamatkedvezmény akció 2022. február 07. napjától befogadott ügyletekre visszavonásig érvényes. 

3 A kamatkedvezmény akció 2022. február 01. napjától befogadott ügyletekre visszavonásig érvényes. 

4 A kamatkedvezmény akció 2021. május 01. napjától befogadott ügyletekre visszavonásig érvényes. 

 

TAKARÉK FLOTTA KEDVEZMÉNYES BANKSZÁMLÁK 

Takarék Flotta Bankszámla  

 Nincs számlanyitási minimum összeg  

 103 Ft/hó a kedvezményes számlavezetési díj (elektronikus kivonat igénylése és havi 

nettó minimálbért elérő jóváírás esetén)  

 Díjmentes hozzáférés a TeleBank és a Takarék Netbank szolgáltatásokhoz  

 Díjmentes bankkártyás vásárlás belföldön és külföldön egyaránt  

 Kedvezményes eseti és rendszeres átutalások a Takarék NetBankon keresztül  

 Kedvezményes csoportos beszedési megbízások  

 Vésett, dombornyomott vagy Gold kártya is elérhető  

 Az SMS szolgáltatás havidíja: 206 Ft 

 

 

 

Kamatkedvezmény 
Akció 

Termék neve 
Kedvezmény 

mértéke 
%/év 

Takarék Ötös Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel2 0,91% 

Takarék Tízes Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel2 1,06% 

Takarék Fix15 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel3 1,45% 

Takarék Fix20 Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel3 1,28% 

Takarék Fix15 Otthon Lakáshitel4 1,00% 

Takarék Fix20 Otthon Lakáshitel4 0,90% 

Takarék Fix15 Szabad Felhasználású Jelzáloghitel4 0,90% 

Takarék Fix20 Szabad Felhasználású Jelzáloghitel4 0,90% 



 

Takarék Flotta Prémium Bankszámla 

 Nincs számlanyitási minimum összeg  

 0 Ft/hó a kedvezményes számlavezetési díj (elektronikus kivonat esetén) havi 250 000 

Ft-ot elérő jóváírás és havi 100 000 Ft összegű terhelés (havi minimum 5 db 

tranzakcióval)  

 Díjmentes hozzáférés a TeleBank és a Takarék NetBank szolgáltatásokhoz  

 Díjmentes a bankkártyás vásárlás belföldön és külföldön egyaránt  

 Kedvezményes eseti és rendszeres átutalások a Takarék NetBankon keresztül  

 Kedvezményes csoportos beszedési megbízások  

 Vésett, dombornyomott és Gold kártya is elérhető  

 Díjmentes az SMS szolgáltatás havidíja (darabdíj felszámításra kerül 

TAKARÉK MOBILBANKÁRI SZOLGÁLTATÁS 

Igényelje Flotta kölcsönét mobilbankár segítségével!

Flotta kedvezményeinken felül szeretnénk a figyelmébe ajánlani országosan elérhető 

mobilbankári szolgáltatásunkat is, melyen keresztül munkavállalói egy rugalmas és személyre 

szabott banki kiszolgálásban részesülhetnek. 

Kik vehetik igénybe? 

 Azok a munkavállalók, akik kölcsön iránt érdeklődnek (Személyi kölcsön, Jelzáloghitel, 

Babaváró Hitel) 

 Nincs idejük, kedvük bankfiókba menni, várakozni, segítségre van szükségük a 

hitelfelvétel során 

 Akik, egy rugalmas, akár munkaidőn kívüli, személyre szabott banki megoldást keresnek 

A mobilbankár az Ön igényeihez igazodva, „Házhoz viszi a bankot”! 

 

Annyi a teendője, hogy felkeresi lakóhelye szerint illetékes mobilbankárt hétköznap 8:00 és 

18:00 óra között, vagy visszahívást kér honlapunkon: honlapunkon és Mobilbankár Kollégánk 

felveszi Önnel a kapcsolatot. 

https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas


 

 

 

 

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

rendelkezésre, valamint banki kapcsolattartóján keresztül is tájékozódhat. 

Kérjük, az aktuális Flotta kedvezményekről tájékoztassák munkavállalóikat. 

Együttműködésére továbbra is számítunk és eredményes közös munkát kívánunk! 

 

Üdvözlettel,   

Takarékbank Zrt - Külső Értékesítés 

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

információkat a mindenkor hatályos hirdetmények tartalmazzák, melyeket jelen Hírlevélhez is 

csatolunk, valamint honlapunkon (www.takarekbank.hu) is megtekinthetők. A mobilbankári 

szolgáltatásról, a folyamatról bővebb tájékoztatást az alábbi linkre kattintva olvashat. 

mailto:flottakapcsolattarto@takarek.hu
https://www.takarekbank.hu/maganszemelyek/takarek-mobilbankari-szolgaltatas

