Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet tájékoztatója
egyesülés esetére az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott betétbiztosításról
a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
(továbbiakban Hpt.) rendelkezései alapján

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a takarékszövetkezeti szektor 2017-ben jelentős változásokon megy
keresztül, amelynek köszönhetően várhatóan 12 regionális központú, tőkéjében erős, stabil és
hatékonyan működő takarékszövetkezet jön létre. A változás az Önnel kapcsolatban álló
takarékszövetkezetet is érinti, ugyanis a Dunakanyar Takarékszövetkezet és a Pilisvörösvár és
Vidéke Takarékszövetkezet egyesül a B3 TAKARÉK Szövetkezettel. Az egyesülés után a
takarékszövetkezet B3 TAKARÉK Szövetkezet néven folytatja tovább a munkáját. A fúzió
várható megtörténtének időpontja 2017. október 31. napja.
Az egyesülésben részt vevő takarékszövetkezetek az Országos Betétbiztosítási Alap
tagintézményei, a náluk elhelyezett betéteinek Országos Betétbiztosítási Alapnál kezelt
betétbiztosítása az egyesülést követően továbbra is fennáll. A biztosítás összeghatárának
szempontjából pedig az egyesülést követő 3 hónapig külön betétnek minősülnek egyazon
betétesnek az egyesülés előtt a beolvadó hitelintézetnél elhelyezett betétei.
A törvény alapján tehát az egyesülésben részt vevő takarékszövetkezeteknél elhelyezett
betétei az egyesülést követő 3 hónapos időszakban a biztosítás szempontjából
takarékszövetkezetenként külön betétnek minősülnek, ezzel növelve a biztosítás
értékhatárát.
A betétbiztosítással kapcsolatos részletes tájékoztatást megtalálja a www.pilistak.hu, a
www.oba.hu honalapokon és bármely fiókunkban. Ha Önnek kérdése merül fel, kérjük,
forduljon bátran munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Fiók címe
2085 Pilisvörösvár, Fő út 69.
2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zsilinszky utca 14.
2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos utca 89.
2084 Pilisszentiván, Szabadság utca 224/3.
2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 5.
2083 Solymár, Mátyás Király utca 14.
2011 Budakalász, Petőfi tér 11/a.
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 67.
2096 Üröm, Fő tér 1.
2074 Perbál, Dózsa György utca 17.
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 29.
1032 Budapest, Bécsi út 181-183.
1036 Budapest, Lajos utca 68.
2085 Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.

Telefon
+36-26-330019
+36-26-375068
+36-26-349514
+36-26-357129
+36-26-325050
+36-26-360390
+36-26-340368
+36-26-555395
+36-26-350244
+36-26-370057
+36-26-347627
+36-1-3870622
+36-1-3678250
+36-26-530521

e-mail
pilisvorosvar@pilistak.hu
piliscsaba@pilistak.hu
pilisszanto@pilistak.hu
pilisszentivan@pilistak.hu
pomaz@pilistak.hu
solymar@pilistak.hu
budakalasz@pilistak.hu
nagykovacsi@pilistak.hu
urom@pilistak.hu
perbal@pilistak.hu
pilisszentkereszt@pilistak.hu
budapest1@pilistak.hu
budapest2@pilistak.hu
kozpontifiok@pilistak.hu

Az egyesülés célja az, hogy az egyesüléssel létrejövő takarékszövetkezet az eddigieknél több,
jobb és korszerűbb szolgáltatásokat nyújthasson Ügyfeleinek, gördülékenyebbé, gyorsabbá és
kényelmesebbé váljon az ügyintézés is, az Ügyfelek betétei, befektetései pedig még nagyobb
biztonságban legyenek a nagyobb tőkeerő és a stabilabb működés következtében. Reméljük,
hogy Önöket a beolvadás után is a szolgáltatásainkkal elégedett Ügyfeleink között tarthatjuk
majd számon.
Pilisvörösvár, 2017. augusztus 28.
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