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INFORMÁCIÓS ÍV A BETÉTESEK SZÁMÁRA
A betétek védelmére vonatkozó alapvető információk
Az Oberbank AG-nál elhelyezett betétek
védelmét biztosító szervezet:

Einlagensicherung der Banken und Bankiers
Gesellschaft m.b.H. (1)

Biztosítás felső határa:

Betétesenként és hitelintézetenként 100 000
EUR (2)

Amennyiben Ön ugyanannál a hitelintézetnél
több betéttel rendelkezik:

Az Ön ugyanannál a hitelintézetnél lévő összes
betétje "összeadódik", és a 100 000 EUR
összegű felső határ az így kapott végösszegre
vonatkozik(2)

Amennyiben Ön egy vagy több más személlyel
közös számlával rendelkezik:

A 100 000 EUR összegű felső határ minden
egyes betétesre külön vonatkozik (3)

Megtérítési határidő valamely hitelintézet
bedőlése esetén:

7 munkanap (4)

A megtérítés pénzneme:

euró

Kapcsolati adatok betétbiztosítási célokra:

Einlagensicherung der Banken und Bankiers
Gesellschaft m.b.H.
Börsegasse 11., 1010 Bécs, Ausztria
Tel.: +43 (1) 533 98 03-0
Fax: +43 (1) 533 98 03-5
E-mail: office@einlagensicherung.at

További információk:

https://www.einlagensicherung.at/

A betétes/ek általi kézhezvételi igazolás:

_________________________________
_________________________________

Dátum:
További információk (az összes alábbi ponthoz, vagy csak közülük néhányhoz):
(1)

Az Ön betétjének védelme vonatkozásában illetékes betétbiztosítási rendszer:
Betétjét kötelező betétbiztosítási rendszer és egy szerződéses betétbiztosítási rendszer fedezi.
Hitelintézetének fizetésképtelensége esetében betétjeit a betétbiztosítási rendszer 100 000 EUR –
vagy annak más devizában számított ellenértéke – összegig megtéríti Önnek.
Biztosítás általános felső határa:
Amennyiben valamely betét nem állna rendelkezésre, mert a hitelintézet nem tud eleget tenni
pénzügyi kötelezettségeinek, úgy a betéteseket a betétbiztosítási rendszer kártalanítja. A vonatkozó
fedezeti összeg hitelintézetenként maximum 100 000 euró vagy annak más devizában számított
ellenértéke. Ez azt jelenti, hogy ennek az összegnek a megállapításánál az ugyanannál a
hitelintézetnél tartott valamennyi betét összege összeadódik. Amennyiben például egy adott betétes
90 000 EUR összeget tart egy megtakarítási számlán és 20 000 EUR összeget egy folyószámlán, úgy
csupán 100 000 EUR összeget térítenek meg számára.
(2)
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Néhány esetben a betétek a betétesek kérelmére 100 000 eurót – vagy annak más devizában
számított ellenértékét – meghaladóan, 500 000 euró értékhatárig biztosítottak (abban az esetben, ha
a betétek magánhasználatú lakóingatlanokkal összefüggő ingatlan tranzakciókból származnak, vagy
törvényileg előirányzott szociális célokat töltenek be, és a betétes életének meghatározott
eseményeihez kapcsolódnak, mint pl. házasság, válás, nyugdíjba vonulás, felmondás, elbocsátás,
rokkantság vagy halál, vagy pedig biztosítási szolgáltatások kifizetéséről, vagy olyan kártalanítási
összegekről van szó, amelyeket bűncselekmények során elszenvedett testi sértés vagy téves
büntetőjogi ítélet vagy halál miatt fizetnek, és a [betét]biztosítási esemény minden esetben az összeg
jóváírását vagy azt az időpontot követő tizenkét hónapon belül következik be, amely időponttól ezek a
betétek jogilag megengedett módon átruházhatók). Ezt a kérelmet a [betét]biztosítási esemény
bekövetkeztét követő 12 hónapon belül kell benyújtani az Einlagensicherung der Banken und Bankiers
Gesellschaft m.b.H. részére.
Biztosítás felső határa közös számlákra vonatkozóan:
Közös számlák esetén a 100 000 EUR felső összeghatár minden egyes betétesre vonatkozik.
Az olyan számlán lévő betéteket, amelyek felett két vagy több személy egy személyi társaság vagy
társulás, egy egyesület vagy hasonló – jogi személyiség nélküli – egyesülés tagjaként jogosult
rendelkezésre, a 100 000 EUR összegű – vagy annak más devizában számított ellenértékének
megfelelő – felső határ számításakor mindenesetre összefogják, és egyetlen egy befektető
betétjeként kezelik. Egyes esetekben a betétek 100 000 EUR összeget vagy annak más devizában
kifejezett ellenértékét meghaladóan biztosítottak.
További információk a https://www.einlagensicherung.at/weboldalon találhatók.
(3)

(4) Megtérítés:
Az illetékes betétbiztosítási rendszer az Einlagensicherung der Banken & Bankiers Gesellschaft
m.b.H., Börsegasse 11.,1010 Bécs, Ausztria, Tel.: +43 (1) 533 98 03-0, E-mail:
office@einlagensicherung.at, https://www.einlagensicherung.at/.
A rendszer (100 000 EUR összeghatárig vagy annak más devizában kifejezett ellenértékéig) 2024.
január 1. napjától legkésőbb 7 munkanapon belül meg fogja Önnek téríteni betétjeit. Addig az
időpontig az alábbi megtérítési határidők érvényesek az alábbi átmeneti időszakokban:
a) 2018. december 31. napjáig: max. 20 munkanap;
b) 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig: max. 15 munkanap;
c) 2021. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig: max. tíz munkanap.

2023.12.31. napjáig a [betét]biztosítási intézmények kötelesek, amennyiben nem képesek a fedezett
betétek teljes összegét a biztosítási esemény bekövetkeztét követő 7 munkanapon belül megtéríteni a
betéteseknek, a betétes kérelmére a kérelmezést követő 5 munkanapon belül kifizetni a fedezett
betétekből egy méltányos összeget a betétesnek a betétes létfenntartási költségei fedezésére. A
biztosítási intézmények a méltányos összeg kifizetését a betétes kérelme alapján és annak vizsgálatát
követően, a már rendelkezésükre álló adatok, valamint a tagintézmények által rendelkezésre
bocsátandó adatok alapján kötelesek végrehajtani. Ebben az esetben a betétesnek a fedezett betétjei
mértékével megegyező összeg kifizetésére vonatkozó eredeti igénye a biztosító intézmény által
létfenntartási költségei fedezésére kifizetett méltányos összeggel csökken.
Amennyiben Ön a térítést nem kapta meg ezeken a határidőkön belül, úgy vegye fel a kapcsolatot a
betétbiztosítási rendszerrel, mivel a megtérítésre vonatkozó követelések érvényességi időszaka egy
bizonyos határidő után lejárhat. További információk a https://www.einlagensicherung.at/weboldalon
találhatók.
További fontos információk:
A lakossági ügyfelek és a vállalatok betétjei általában betétbiztosítási rendszerek révén fedezve
vannak. A bizonyos betétekre érvényes kivételek közlése az illetékes betétbiztosítási rendszer
weblapján történik. Kérésére hitelintézete arról is tájékoztatni fogja Önt, hogy bizonyos termékek
fedezettek-e vagy sem. Ha a betétek megtéríthetők, úgy azt a hitelintézet a számlakivonaton is meg
fogja erősíteni.
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Azokban az esetekben, amikor a betétek 100 000 EUR összeget meghaladóan biztosítottak (lásd
fentebb (3) sz. lábjegyzet), a betétes részéről a betétbiztosítási rendszerhez intézett külön kérelemre
van szükség, amelyet alapvetően a biztosítási esemény bekövetkeztét követő 12 hónapon belül
köteles a biztosítási intézménynek benyújtani.
A térítésre alkalmas betétek nem kerülnek kifizetésre, amennyiben velük szemben állnak a betétesnek
a tagintézménnyel szembeni kötelezettségei, amelyek a törvényi és szerződéses rendelkezések
szerint beszámíthatóak, és amelyek a biztosítási esemény bekövetkezte előtt, vagy legkésőbb a
biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában esedékessé váltak.
A közös számlák esetén az egyes betétesek megtéríthető betéteinek kiszámításához figyelembe kell
venni a közös számlán lévő betétekből az egyes betétesre jutó betéti hányadot, amennyiben a közös
számla betétesei a betétek felosztására vonatkozó különleges írásbeli szabályozásokat juttattak el a
tagintézményhez. Amennyiben a betétesek elmulasztották, hogy a közös számlán lévő betétek
felosztására vonatkozó különleges írásbeli szabályozásokat juttassanak el a tagintézményhez, úgy a
közös számlán lévő betéteket azonos arányban kell felosztani a betétesek között. Mivel a biztosítási
intézményeknek biztosítási események esetén a betéteket alapvetően kérelem nélkül és rövid
határidőn belül meg kell téríteniük, amennyiben azokat nem írásban, nem a tagintézmények vagy
pedig csak a biztosítási esemény bekövetkezte után juttatják el.
Kivételek:
A betétek megtéríthetők, az alábbi kivételekkel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Olyan betétek, amelyeket más CRR-hitelintézetek saját nevükben és saját számlájukra
birtokolnak;
575/2013 (EU) rendelet 4. cikk (1) bek. 118. száma szerinti saját pénzeszközök.
Olyan betétek, amelyek olyan tranzakciókkal összefüggésben jöttek létre, amelyeknek alapján egy
Ausztriában pénzmosás miatt lefolytatott büntetőjogi eljárásban (Büntetőtörvénykönyv 165. § –
StGB, BGBl. 60/1974 sz.) vagy egy egyéb, a 2005/60/EK irányelv 1. cikk. (2) bek.-e szerinti
pénzmosás miatt folytatott büntetőeljárásban jogerősen elítéltek személyeket;
Pénzintézetek betétjei az 575/2013 (EU) rendelet 4. cikk (1) bek. 26. száma szerint;
Értékpapír-cégek betétjei a 2004/39/EK irányelv 4. cikk (1) bek. 1. száma szerint;
Olyan betétek, amelyeknél a biztosítási esemény bekövetkezése előtt sohasem történt meg
tulajdonosuk azonosságának a BWG 40-41. §-a szerinti megállapítása, hacsak a BWG 40-41. §-a
szerinti azonosítást nem pótolják a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított tizenkét
hónapon belül;
Biztosítótársaságok és viszontbiztosító társaságok betétjei a 2009/138/EK irányelv 13. cikk (1)
bek. 6. száma szerint;
Közös befektetésre létrejött szervezetek betétjei;
Nyugdíj- és járadékalapok betétjei;
Állami szervek betétjei, mindenekelőtt államok, regionális és helyi területi képviselő-testületek,
valamint központi közigazgatások betétjei és
Egy hitelintézet kötelezvényei és saját elfogadványaiból és egyetlen példányban kiállított váltóiból
eredő fizetési kötelezettségei.

