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Tájékoztató
Az „Iránytű a betétbiztosításhoz” OBA kiadvány kiegészítéseként
Tisztelt Ügyfelünk!

Budapest, 2015. július 3.

A betétbiztosítással kapcsolatosan Önt, mint betétest érintő lényeges kérdésekről, így különösen az OBA
(Országos Betétbiztosítási Alap) által biztosított betéttípusokról, a biztosítás mértékéről, valamint - a hitelintézet
tevékenységi engedélyének a Magyar Nemzeti Bank által való visszavonása, illetve a hitelintézet felszámolása
esetén kifizetendő kártalanítás feltételeiről, valamint a biztosítás igénybevételéhez szükséges eljárásról az
Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) által készített kiadványból tájékozódhat.
Az „Iránytű a betétbiztosításhoz” című OBA által publikált kiadványt weboldalunkon itt találja:
https://www.commerzbank.hu/portal/media/corporatebanking/auslandsseiten/ungarn-informationen/englisch/OBA_hu.pdf
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 213. §-a szerint az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki
a) a költségvetési szerv,
b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság,
c) a helyi önkormányzat,
d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár,
e) a befektetési alap, a befektetési alapkezelő,
f) a Nyugdíjbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,
g) az elkülönített állami pénzalap,
h) a pénzügyi intézmény,
i) az MNB,
j) a befektetési vállalkozás, a tőzsdetag, az árutőzsdei szolgáltató,
k) a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak
Garancia Alapja,
l) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap
betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.
Az OBA által nyújtott biztosítás továbbá nem terjed ki az olyan betétre sem, amelyről bíróság jogerős ítélettel
megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet szavatoló
tőkéjére és a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra.
A fentiektől eltérően az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed a helyi önkormányzat, valamint a helyi
önkormányzat által alapított költségvetési szerv betétjére, amennyiben a tárgyévet két évvel megelőző évi
beszámolója adatai alapján a helyi önkormányzat költségvetési mérlegfőösszege nem haladja meg az
ötszázezer eurót. Ezen összeghatár forintösszegét a tárgyévet két évvel megelőző év utolsó munkanapján
érvényes, a jegybanki feladatkörében eljáró MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell
meghatározni.
Bankunk az OBA által biztosított betéteket az OBA által meghatározott módon megjelölik.
Tájékoztatjuk Önöket továbbá arról, hogy a Hpt. 239. § (4) szerint az OBA - a hitelintézet tagsági viszonyának
esetleges megszűnését követően - nem fizet kártalanítást azokra a betétekre, amelyekre más ország
betétbiztosítása kiterjed.
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