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

A bankbetétekben elhelyezett megtakarítások védelmét meghatározott keretek között az Országos
Betétbiztosítási Alap (OBA) garantálja, amely kártalanítást fizet a betétesek részére, ha az OBA-hoz
csatlakozott hitelintézet fizetésképtelenné válik.
A törvény értelmében a SAVARIA takarékszövetkezet (továbbiakban Hitelintézet) az OBA tagintézete.
Jelen tájékoztató kitér
I. Az OBA által biztosított betéttípusokra és a biztosítás mértékére
II. Az OBA által nem biztosított betétekre
III. Ügyféltájékoztatás az OBA által biztosított összegekről
IV. A kártalanítási kifizetés feltételeire, menetére, a biztosítás igénybevételéhez szükséges eljárásra

I.

Az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétek és a biztosítás mértéke
1993-ig a lakossági forint- és devizabetéteket a Magyar Állam garantálta.
1993 közepétől, az OBA megalakulásával a betétbiztosítást önálló intézmény vette át, de az OBA létrejöttét
megelőzően elhelyezett betéteket – azok felvételéig – továbbra is védi az állami garancia. (Országos
Betétbiztosítási Alap – Iránytű a betétbiztosításhoz kiadvány alapján)
Az OBA által biztosított betétvédelem illeti meg - a jelen tájékoztató II. pontjában felsoroltak kivételével – a
magyarországi székhelyű bankokban, vagy azok külföldi fiókjaiban elhelyezett, névre szóló
- betéteket (bankszámlákat, fizetési számlákat, betéti okiratokat, betétszámlákat) lekötéstől függetlenül,
valamint
- a hitelintézetek által – 2015. július 2-át megelőzően – kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírokat (kötvényekre, letéti jegyekre) lejáratukig.
Az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében a Tagintézet az OBA védelemmel rendelkező megtakarítási
termékek esetén, a vonatkozó terméktájékoztatókban, hirdetményekben az OBA által előírt betétbiztosítási
emblémát feltünteti.
A törvény a kártalanítás esetén történő kifizetés felső értékhatárát személyenként 100 000 euróban
határozza meg, a kifizetés forintban történik, először a tőke majd a kamat összege kerül kifizetésre, a
kártalanítás kezdő időpontját megelőző napon érvényes MNB devizaárfolyamon számítva.
A 2015. július 3-át követően az OBA a kártalanításra jogosult természetes személy részére további
legfeljebb ötvenezer euró összeghatárig kártalanítást fizet azon betétkövetelések esetén, amelyeket a
kártalanítás kezdő napját megelőző három hónapban elkülönített számlán helyeztek el, és a törvényben
meghatározott eredetüket a törvényben foglaltaknak megfelelően igazolták a Hitelintézet részére.
2015. július 2-áig a társasházak és lakásszövetkezetek esetén lakásonként, míg építőközösségek és iskolai
takarékossági csoportok esetén a közösséget alkotó minden személy esetén külön kell számításba venni a
százezer eurónak megfelelő forintösszegű kártalanítási értékhatárt (többszörös OBA-védelem). (Ez azt
jelenti, hogy pl. egy tízlakásos társasház esetében az Országos Betétbiztosítási Alap tízszer százezer
eurónak, azaz egymillió eurónak megfelelő forintösszegű kártalanítást fizetne ki.). A hitelintézetekről és
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 2015. július 3-tól hatályba lépő
rendelkezései alapján azonban a társasházak, a lakásszövetkezetek, az építőközösségek és iskolai
takarékossági csoportok esetében sem haladhatja meg a kártalanítási értékhatár a százezer eurónak
megfelelő forintösszeget. Azon társasházak, lakásszövetkezetek, építőközösségek és iskolai takarékossági
csoportok esetében, amelyek 2015. július 2-án rendelkeznek betéttel Hitelintézetünknél, ezen lekötött
betétekre lejáratukig továbbra is fennáll a többszörös OBA-védelem, a lejárattal nem rendelkező betétekre
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(azaz a bankszámlákra, folyószámlákra, lakástakarék pénztárnál elhelyezett betétekre) pedig 2015.
augusztus 31-éig áll fenn a többszörös OBA-védelem.
Az OBA által nem biztosított betétek

II.

Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a Hpt. 213. § és a 239. §-(4) bekezdés szerinti
meghatározottakra, így
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,
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, és
l) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap
betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.
*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.
Továbbá az OBA nem fizet kártalanítást
-

az 1993. június 30-át megelőzően elhelyezett olyan betétekre, amelyekre az állam jogszabályban
garanciát (helytállást) vállalt,

-

az 1993. június 30-a után elhelyezett bemutatóra szóló betétekre, ideértve az 1993. június 30-át
megelőzően kötött betétszerződések alapján elhelyezett bemutatóra szóló betétekbe 1993. június 30-át
övetően teljesített új befizetéseket.
az 1993. július 1. és 1996. december 31. között sorozatban értékpapírszerűen kibocsátott vagy
forgalomba hozott betéti okiratokra, tekintet nélkül azok elnevezésére.

-

az olyan betétekre, 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 hitelintézet tagsági viszonyának megszűnését követően, azokra a betétekre, amelyekre más ország
betétbiztosítása kiterjed.

A Hpt. 2015. július 3-tól hatályba lépő rendelkezése alapján az ezen időponttól kezdődően a hitelintézetek
által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő okiratokra (kötvényekre/letéti jegyekre) nem terjed ki az OBA
biztosítása.
III.

Ügyfél-tájékoztatás az OBA által biztosított összegekről
Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai
úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással
A Hitelintézet – évente egyszer díjmentesen – köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyféltájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt – a
Hitelintézetnél, az adott időpontban nyilvántartott – OBA által biztosított betéteinek összegét, mint
konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy
hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegű megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége
esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek).
Az Ügyfél-tájékoztatót a betétes kérése alapján bocsátja a Hitelintézet a betétes rendelkezésére, postai úton
vagy a Hitelintézet ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással..
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A fentieken túl 2015. július 03-át követően a Hitelintézet feltünteti a betétes részére küldött kivonaton, hogy
vonatkozik-e rá a betétbiztosítás és utal a Hpt. 6. melléklet szerinti tájékoztatóra, melyet a Hitelintézet
legalább évente egyszer megküld a betétes részére.
IV.

A kártalanítási kifizetés feltételei
Az OBA a betétek tőkéje és kamata után legfeljebb 100 000 (azaz százezer) eurónak megfelelő
forintösszegig fizet kártalanítást. A kártalanítás értékhatárát a törvény euróban állapítja meg, azonban a
kifizetés forintban történik. Ha a kártalanítás kifizetésére kerül sor, a betétes részére kifizetendő összeg
megállapítása úgy történik, hogy az OBA a 100 000 eurót a kártalanítás kezdő napját megelőző napon
érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítja forintra és a betétes betétjei után az így kapott forint összegig
fizet kártalanítást.

V.

A kártalanítás menete, a biztosítás igénybevételéhez szükséges eljárás
Az OBA a betétek befagyása határozatának közlése vagy felszámolási eljárás kezdeményezése esetén a
bíróság felszámolást elrendelő végzésének közzétételét követő napon - a három időpont közül a
legkorábbiban - (a továbbiakban: a kártalanítás kezdő időpontja) megkezdi és húsz munkanapon belül
befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését. Kivételesen indokolt esetben az OBA kérésére a
Felügyelet engedélyezheti a kifizetési határidő meghosszabbítását legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb
tíz munkanappal.
A fentiek értelmében a kártalanítás első napja a kártalanítást megalapozó döntés közzétételét követő nap.
Ezt követően az OBA „bezárt” pénzintézet adataiból haladéktalanul megkezdi a kártalanítási eljárásra
történő felkészülést, és azonnal tájékoztatja az ügyfeleket a kártalanítás részleteiről. Meghatározza a
kártalanítás módját (átutalás, kifizető ügynök bank/bankok, OBA kártya) illetve ennek alapján megnevezi a
kártalanításban közreműködő partnereket, Ezeket az információkat az OBA közzé teszi a honlapján, de
sajtóban és a médián keresztül is tájékoztatja az ügyfeleket.
Lehetséges kártalanítási csatornák:




Posta – a kisebb összegű kártalanítások rendezésére
OBA kártya – azok számára, akik egy bizonyos (kártalanítási eljárásonként kerül meghatározásra)
összeg felett kapnak kártalanítást
Kifizető Ügynök Bank – cégek, szervezetek, egyéni vállalkozók és magasabb összegű kártalanítási
kifizetések esetén.

Mi történik a kártalanítás 20. napját követően?
A 20. munkanapot követőn sem zárul le a kártalanítási eljárás. A betétbiztosítással szembeni követelés
mindaddig él, amíg az eredeti követelés a bankkal szemben érvényesíthető lett volna. A takarékbetétek
például nem évülnek el, az egyéb betétkövetelések pedig - ha a szerződés nem állapított meg más határidőt
- öt évig érvényben maradnak. A letéti jegy a beváltásra előírt határidő lejártát követő tíz év alatt évül el, a
kötvényen alapuló követelés nem évül el.
További részletes információkat tartalmaz az Országos Betétbiztosítási Alap által kiadott „Iránytű a
betétbiztosításhoz” című kiadványa, melyet megtalál az OBA honlapján (www.oba.hu) vagy kérje számlavezető
helyeinken, bankfiókjainkban.

2015. június 25.
SAVARIA Takarékszövetkezet
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