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OBA Tájékoztató
Tájékoztató a betéteseknek – Alapvető információk a betétbiztosításról
A Hitelintézetnél elhelyezett betéteket
Országos Betétbiztosítási Alap1
biztosító betétbiztosítási rendszer:
A betétbiztosítás összeghatára:
100.000 euró betétesenként és hitelintézetenként2
Ha Ön ugyanannál a hitelintézetnél több
Az azonos hitelintézetnél elhelyezett betéteket
betéttel is rendelkezik:
összevonják, és az összevont összegre alkalmazzák a
100 000 euró összeghatárt
Ha Ön más betétessel közös betéttel
A 100.000 euró összeghatár külön-külön vonatkozik az
rendelkezik:
egyes betétesekre3
Kártalanítási határidő a hitelintézet
10 munkanap4
fizetésképtelensége esetén:
A kártalanítás pénzneme:
Forint
Kapcsolattartó:
Országos Betétbiztosítási Alap
Székhely: 1092 Budapest, Köztelek utca 6.
Postacím: 1476 Budapest, Pf. 270.
Központi telefonszám: +36 (1) 214 0661
Fax: +36 (1) 214-0665
E-mail cím: info@oba.hu
További információk:
www.oba.hu
Átvétel elismerése a betétes által (aláírás):
Az Ön betétjét biztosító rendszer
Az Ön betétje kötelező betétbiztosítási rendszer védelme alatt áll. Ezenfelül az Ön hitelintézete olyan
intézményvédelmi rendszernek is tagja, amelyben a részt vevő intézmények a fizetésképtelenség elkerülése
céljából kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak. Fizetésképtelenség esetén az Ön betétjeire 100.000 euró
összeghatárig a betétbiztosítási rendszer kártalanítást fizet.
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A betétbiztosítás összeghatára
Ha egy betétet azért nem tudnak kifizetni, mert a hitelintézet nem képes eleget tenni pénzügyi kötelezettségeinek,
a betéteseket a betétbiztosítási rendszerből kártalanítják. A kártalanítás összege hitelintézetenként legfeljebb
100.000 euró lehet. A kártalanítás forint összegét a kártalanítás kezdő időpontját megelőző napon érvényes, MNB
által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni. A kártalanítás összegének megállapításakor az
adott hitelintézetnél tartott betéteket összevontan veszik figyelembe. Így például, ha a betétes megtakarítási
számláján 90.000 EUR, fizetési számláján pedig 20.000 EUR található, akkor is csak 100.000 EUR összegű
kártalanításra jogosult.
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A közös betétekre vonatkozó védelem felső értékhatára
Közös betét esetében a 100 000 euró összegű kártalanítás minden betétest külön-külön megillet. A 100.000 euró
összegű kártalanítási összeghatár kiszámításakor az olyan számlán elhelyezett betéteket, amely tekintetében jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, egyesület vagy hasonló természetű csoport tagjaként két vagy több
személy jogosult, összevontan és úgy kezelik, mintha egyetlen betétes betétjéről lenne szó. Egyes esetekben a
betéteseket három hónapig 100.000 eurót meghaladó védelem is megillet. További tájékoztatásért látogasson el a
következő weboldalra: www.oba.hu
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Kártalanítás
A betétbiztosítási rendszer az Országos Betétbiztosítási Alap (Székhely: 1092 Budapest, Köztelek utca 6.;
Postacím: 1476 Budapest, Pf. 270.; Központi telefonszám: +36 (1) 214 0661; Fax: +36 (1) 214-0665; E-mail cím:
info@oba.hu; weboldal: www.oba.hu). Ez a rendszer 2018. december 31-ig 20 munkanapon, 2019. január 1-től
2020. december 31-ig 15 munkanapon, 2021. január 1-től 2023. december 31-ig 10 munkanapon, 2024. január 1től 7 munkanapon belül kártalanítást fizet az Ön betétjeire legfeljebb 100.000 euró összeghatárig. Amennyiben
ezeken a határidőkön belül nem kapja meg a kártalanítást, úgy vegye fel a kapcsolatot a betétbiztosítási
rendszerrel. További tájékoztatásért látogasson el a következő weboldalra: www.oba.hu
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Egyéb fontos információk
A betétbiztosítási rendszerek általában minden lakossági betétes és vállalkozás számára védelmet nyújtanak. A
kivételek, amelyek meghatározott betétekre vonatkoznak, megtalálhatók a betétbiztosítási rendszer weboldalán.
Kérésre a hitelintézet is tájékoztatja Önt arról, hogy a védelem kiterjed-e bizonyos termékekre vagy sem. A
hitelintézet a számlakivonaton is feltünteti, hogy a betétek védelem alá esnek-e.
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