Ügyféltájékoztató

Flotta/Közszféra Kedvezményekre jogosultak köre
A Takarék Csoport tagjaként a Hitelintézet a lakossági jelzáloghitelek vonatkozásában üzletpolitikai
kedvezményeket biztosíthat, amennyiben az Ügyfél Flotta munkavállaló vagy Közszféra dolgozó.
A Hitelintézet e kedvezmények vonatkozásában az alábbiakban határozza meg a jogosultak körét.
Flotta / Közszféra Kedvezményekre jogosultak:
 a Közszféra dolgozók,
 a Flotta munkavállalók,
 a NAV, KLIK, MÁV, BKV, BRFK, ORFK, Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zrt.
munkavállalói,
 az MSOTKE és NOE tagok, valamint
 a Mercedes-Benz Hungária Kft. munkavállalója, az AUDI HUNGÁRIA Zrt., a ContiTech
Rubber Industrial Kft., a Bosch Cégcsoport, a Coloplast Kft., a Continental Automotive
Hungária Kft., a ContiTech Fluid Automotive Hungaria Kft., a ContiTech Magyarország Kft.,az
Electrolux Kft., az ÉNYKK Zrt., a Flextronics Kft., a Hirtenberger Bt., a Komáromi
Mezőgazdasági Zrt., a LEGO Manufacturing Kft., a Linamar Kft., a Mahle Kft., a Michelin
Hungária Kft., az MVM Atomerőmű Zrt., a TEVA Gyógyszergyár Kft., a WHC Kft., a Yanfeng
Kft. munkavállalója, továbbá
 a Takarék Csoport és a Szövetkezeti Hitelintézetek munkavállalói is.

Flotta munkavállaló: Azon gazdálkodó szervezetek/vállalatok, illetve mindaz a jogi személyiségű, vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy a felsoroltakon belül vagy azokat átfogóan
működő társadalmi szervezet (továbbiakban: Munkáltató) Munkavállalói, amely Munkáltató a
Hitelintézettel Együttműködési Megállapodást kötött, valamint a Hitelintézet mindenkor hatályos
Hirdetménye(i)ben ekként feltüntetett Munkáltató.
Közszféra dolgozó: (közalkalmazottak, köztisztviselők, katonák, rendőrök, bíróságok, ügyészségek
alkalmazottai) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a központi államigazgatási szervekről valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.
törvény, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak
jogállásáról és az ügyészségi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény, hatálya alá tartozó
munkavállalók, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény mellékletében felsorolt tartós
állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaságok, valamint azok 100%-os tulajdonában
lévő társaságok munkavállalói.
Takarék Csoport: a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt, a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt, a
Takarék Jelzálogbank Nyrt. valamint olyan közvetlen befektetéseik együttesen, amelyek összevont
alapú felügyelet alá tartozó társaságok.
Szövetkezeti Hitelintézet: a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú
jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvényben (továbbiakban: Szhitv.)
meghatározott hitelintézetek.
A Flottás vagy Közszférás ügyfelekre vonatkozó kedvezményeket és akciókat a Hitelintézet mindenkor
hatályos vonatkozó Lakossági Jelzáloghitel hirdetményei tartalmazzák.

Hatályos: 2018. október 24. napjától
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