ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
BETÉTEK OBA BIZTOSÍTOTTSÁGÁRÓL
BIZTOSÍT
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a betétek biztosítottságáról a Hitelintézetekről
ől és pénzügyi
pénzüg vállalkozásokról
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban HPT) rendelkezései az irányadóak.
A Szigetvári Takarékszövetkezet az OBA tagja, így a betétszerződéseire
betétszerz déseire az OBA garanciája vonatkozik. A betétek
biztosítottságáról a betétbiztosítási fogyasztóvédelmi embléma ad tájékoztatást.
Általános információk
Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a kártalanításra jogosult személy részére a biztosított tőke és kamat összeget
személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100.000,- EUR azaz egyszázezer euro összeghatárban
határozza meg. A kártalanítás forintösszegét a kártalanítás kezdő
kezd időpontjának napját megelőző
őző napon érvényes MNB
által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni.
A rendelkezés eurós összeghatára ellenére csak az összeghatár meghatározása történik euróban – a kártalanítási kifizetést
forintban teljesíti az OBA.
Tájékoztatás a nem biztosított ügyfelekről,
ügyfelekrő konstrukciókról
Az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás a 213. § (1) bekezdés értelmében nem terjed ki a Szigetvári
Takarékszövetkezetnél alábbi ügyfelek által elhelyezett betétekre:
a) a költségvetési szerv,
b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő
lév gazdasági társaság,
c) az önkormányzat,
d) a biztosító,, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár,
e) a befektetési alap,
f) a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap,
Alap valamint ezek kezelő szervezetei és igazgatási szervezetei,
g) az elkülönített állami pénzalap,
h) a pénzügyi intézmény,
i) az MNB,
j) befektetési vállalkozás, tőzsdetag,
zsdetag, illetőleg
illető árutőzsdei szolgáltató,
k) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektető
befektet védelmi alap,, illetve a Pénztárak Garancia
Alapja,
l) a hitelintézet vezető állású személye,
személye a hitelintézet választott könyvvizsgálója,, továbbá a hitelintézetben legalább
ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező
rendelkez személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő
él közeli
hozzátartozói,
m) az l) pontban említett személy befolyásoló részesedésével működő
m
gazdálkodó szervezet által elhelyezett,
e
n) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap
t
betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek
megfelel
betéteire.
(2) Az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá a Takarékszövetkezetnél elhelyezett olyan
ol
betétekre
a) amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés
szerz
időpontjában
pontjában elhelyezett azonos nagyságú és
lekötési idejű betétekhez képest jelentősen
jelent sen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint
b) amelyről bíróság jogerős
ős ítélettel megállapította,
megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik,
c) amelyet nem euróban vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttműködési
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamának törvényes fizetőeszközében
őeszközében helyeztek el.
Információk a tájékoztatás módjáról és lehetőségéről
lehet
A Szigetvári Takarékszövetkezet az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) tagintézete, így a Takarékszövetkezetünknél
elhelyezett betétek/megtakarítások a törvény 275. §. (5) feltételinek teljesülése esetén
tén az OBA által biztosítottak.
biztosítot
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Hitelintézetekről
Hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 275. §. (5) szerint
az OBA Igazgatótanácsa elrendelte a tagintézetei számára, hogy az OBA által meghatározott formában egységes kimutatást
készít évente legalább egyszer a betéteseknek. A kimutatás az általános betétbiztosítási szabályokon túlmenően
túlmen
- tájékoztatást
ad a betétesek részére a Szigetvári Takarékszövetkezetnél az adott időpontban
id
a betétes nevén
én elhelyezett biztosított betétei
összevont egyenlegeiről, annak alapján a betétes javára fennálló betétbiztosítási összegről.
összegr
Tájékoztatjuk, hogy a Szigetvári Takarékszövetkezet betétesei személyes kérésére rendelkezésre bocsátja a betétbiztosítással
érintett betétekről szóló kimutatást.

A kártalanítás általános szabályai:
A HPT 214. §-a (1) rendelkezése szerint az
a Országos Betétbiztosítási Alap a kártalanításra jogosult személy részére azon
betétkövetelésből, - amely olyan hitelintézettel szemben áll fenn, amelynek
amelynek engedélyét a Felügyelet
Fel
visszavonta, vagy
amelynek felszámolását a bíróság elrendelte - először a tőke, majd a kamat összegét személyenként és hitelintézetenként
összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig forintban fizeti ki kártalanításként. 214. §. (2) bekezdése szerint a
kártalanítás forintösszegét a kártalanítás kezdő
kezd időpontjának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos
devizaárfolyam alapján kell meghatározni. (3) Devizabetét esetén a kártalanítás összegének, valamint az e bekezdés szerinti
szeri
összeghatár megállapítása - a kifizetés időpontjától
idő
függetlenül - a kártalanítás kezdőő időpontjának
őpontjának napját megelőző
megel
napon
érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.
214. §.. (8) bekezdése szerint közös betét esetén a meghatározott kártalanítási összeghatárt a kártalanításra jogosult személy
esetén külön kell számításba venni. A kártalanítási összeg számítása szempontjából – eltérőő szerző
szerződési kikötés hiányában – a
betét összege
ge a betéteseket azonos arányban illeti meg.
214. §.. (9) bekezdése szerint hitelintézetek egyesülése esetén az összeghatár szempontjából továbbra is külön betétnek
minősülnek
sülnek egyazon betétesnek az egyesülés id
időpontja előtt az összeolvadó, beolvadó vagy átvevő
vevő hitelintézetnél elhelyezett
betétei legfeljebb öt évig, a lakás-takarékpénztári
takarékpénztári betétek megszűnésükig.
megsz
214. §.. (12) bekezdése szerint társasházak és
lakásszövetkezetek esetén lakásonként kell számításba venni a meghatározott kártalanítási összeghatárt.
összeghatárt
214. §.. (13) bekezdése szerint a betétes elhalálozása esetén az örökhagyó és az örökösök betétjét a hagyatékátadó végzés vagy
a bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől
őll számított egy évig vagy a rögzített kamatozású kamatperiódus végéig külön betétnek
be
kell tekinteni.
214. §.. (14) bekezdése szerint egyéni vállalkozó által elhelyezett betét az ugyanazon személy által magánszemélyként
elhelyezett betéttől külön betétnek minősül.
ősül.
214. §. (15) bekezdése szerint a közjegyzői,
ői, végrehajtói, ügyvédi letéti, őrzési
rzési tevékenységhez kapcsolódóan az elhelyezésének
időpontjától
pontjától függetlenül a kártalanítási összeghatár szempontjából külön betétnek minősülnek
minősülnek a közjegyz
közjegyzőnek, végrehajtónak,
ügyvédnek a hitelintézetnél lévő más betéteitől.
betéteitő
215. §.. (1) bekezdése szerint az OBA által biztosított betétek esetében a hitelintézet és a betétes között beszámításnak akkor
van helye, ha a betétesnek a hitelintézettel szemben hitellel vagy más ügylettel kapcsolatos lejárt
lejárt tartozása van. A hitelintézet a
betétekre vonatkozó adatok átadásával egyidejűleg
egyidej
köteles a beszámítási igényét az OBA-val
val közölni. A hitelintézet köteles
okirattal igazolni, hogy a betétest a beszámítási igényéről
igényér tájékoztatta.
216. §. (1) bekezdése szerint az 1993. június 30-át
30 megelőzően kötött betétszerződések
dések alapján elhelyezett – állami garanciával
biztosított –betét
betét részek állami kezességvállalás mellett elhelyezett betétek esetén a kártalanítás kifizetését az OBA
átvállalhatja.
További tudnivalókat
ivalókat a bankfiókokban és az Országos Betétbiztosítási Alap www.oba.hu honlapján talál. A betétbiztosítás
egyéb feltételeiről részletes tájékoztatás az „Iránytű
„Irányt a betétbiztosításhoz” kiadványban találhat.
Hatályos: 2014. március 19.
Szigetvári Takarékszövetkezet
Takar
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