HIRDETMÉNY
A Merkantil Banknál elhelyezett betéteknek az Országos Betétbiztosítási Alap által történő biztosítási
feltételeiről
A betétekért történő helytállás és biztosítás feltételeiről a mindenkor hatályos hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. számú törvény (Hpt.) rendelkezik.

AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP (OBA) ÁLTAL BIZTOSÍTOTT BETÉTEK
Az OBA által nyújtott biztosítás kizárólag a névre szóló betétekre terjed ki.
Az OBA által nyújtott biztosítás - az alábbiakban meghatározott kivétellel - a betétek számától és pénznemétől
függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet
a) 1993. június 30-ig jogszabályban vállalt állami garancia, illetve állami helytállás nélkül, valamint
b) 1993. június 30-át követően állami garancia nélkül
az OBA-ban tagsággal rendelkező hitelintézetnél helyeztek el.
Az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed az 1993. június 30-ig sorozatban értékpapírszerűen kibocsátott vagy
forgalomba hozott betéti okiratra, tekintet nélkül annak elnevezésére.
Az 1993. június 30-át megelőzően kötött betétszerződések alapján elhelyezett - állami garanciával
(helytállással) biztosított - betétekbe az 1993. június 30-át követően teljesített új befizetés e törvény
rendelkezéseinek megfelelően - az OBA által - biztosított.
AZ OBA ÁLTAL BIZTOSÍTOTT BETÉTEK A MERKANTIL BANKNÁL
A Merkantil Bank Zrt. (Bank) tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak, ezért a Banknál elhelyezett betéteket
az OBA biztosítja. Az OBA biztosítását az adott betéti hirdetményen található OBA logó jelzi.
E mellett a Bank 2015. július 03. napjától kezdődően a betétes részére küldött bankszámlakivonaton is
feltünteti, hogy vonatkozik-e rá a betétbiztosítás és utal a Hpt. 6. sz. melléklete szerinti tájékoztatóra.
A Bank a Számlatulajdonossal létrejött keretszerződésben minden esetben feltünteti, hogy a szerződés alapján
kezelt betét az Alap által biztosított vagy nincs biztosítva.
Amennyiben a betétre nem terjed ki az Alap által nyújtott biztosítás, akkor a szerződést a Bank a következő
záradékkal látja el:
“A jelen szerződés tárgyát képező betét a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény alapján nincs biztosítva.”
AZ OBA ÁLTAL NEM BIZTOSÍTOTT BETÉTEK
Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki
- a költségvetési szerv,
- a helyi önkormányzat,
- a biztosító, a viszontbiztosító az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a
magánnyugdíjpénztár,
- a befektetési alap, a befektetési alapkezelő,
- a Nyugdíjbiztosítási Alap valamint ezek kezelő szervezetei, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerv,
- az elkülönített állami pénzalap,
- a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény
- az MNB,
- a befektetési vállalkozás, a tőzsdetag, az árutőzsdei szolgáltató,
- a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a
Pénztárak Garancia Alapja,
betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.

Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan betétre, 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 és saját váltóra.
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 - a tárgyévet két évvel megelőző év utolsó
munkanapján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján meghatározott – ötszázezer eurót.
A Bank OBA-ból történő kizárása vagy a tagsági jogviszony megszüntetése nem érinti a tagság fennállása alatt
a Banknál elhelyezett betétekre vonatkozó biztosítást, kivéve azokat a betéteket, amelyekre más ország
betétbiztosítása kiterjed.
KÁRTALANÍTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Kártalanításra jogosult személy: a Betétes, azaz a betét tulajdonosa vagy kedvezményezettje.
Az OBA a Betétes részére a befagyott betétből először a tőkét, majd a kamat összegét személyenként és
hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő forint összeghatárig forintban fizeti ki
kártalanításként. A kifizetési összeghatár maximumának megállapítása, valamint a devizabetétek forintra
történő átszámítása - a kifizetés időpontjától függetlenül - a betét befagyásának napját megelőző napon
érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.
Az OBA a tőkeösszeg után a még nem tőkésített és ki nem fizetett kamatot a kártalanítás kezdő időpontját
megelőző napig, legfeljebb százezer euró összeghatárig a szerződés szerinti kamatlábbal téríti meg a
kártalanításra jogosult személy részére.
Ha a tőke- és kamatkövetelés együttes összege meghaladja a kártalanítási összeghatárt, akkor kifizetéskor a
tőkének van elsőbbsége.
A hitelintézetek egyesülése vagy fiókteleppé alakulása, valamint betétállomány átruházása esetén a
betéteseket legalább egy hónappal a változást megelőzően írásban tájékoztatni kell a változásról, kivéve ha a
szanálási jogkörben eljáró MNB vagy a Felügyelet üzleti titok vagy a pénzügyi stabilitás védelme érdekében
rövidebb határidőt tesz lehetővé.
Hitelintézetek egyesülése vagy fiókteleppé alakulása, valamint a betétállomány átruházása esetén a
kártalanítási összeghatár szempontjából 3 hónapig külön betétnek minősülnek egyazon betétesnek az
egyesülés, átruházás, illetve a fiókteleppé alakulás előtt az összeolvadó, beolvadó, vagy átvevő vagy átadó
vagy átalakuló hitelintézetnél elhelyezett betétei.
Az OBA által biztosított betétek esetében a Bank és a betétes közötti beszámításnak kizárólag akkor van helye,
ha a betétesnek a Bankkal szemben a kártalanítás kezdő időpontját megelőzően lejárt tartozása van.
A beszámítás feltétele, hogy a Bank a betétre vonatkozó szerződés megkötésekor a vonatkozó szerződési
feltételek rögzítésével tájékoztatja a betétest az e bekezdés szerinti beszámításról a kártalanítási összeg
meghatározásánál.
A kártalanítás mértékének megállapítás során az ügyfélnek a Banknál, mint az OBA tagnál fennálló valamennyi
betétkövetelését össze kell számítani.
2015. július 3-tól a társasházak, a lakásszövetkezetek, az építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok
építőközösségek, illetve egyéb hasonló természetű csoportok, mint egy néven elhelyezett betétek a
kártalanítási összeghatár szempontjából egy betétnek minősülnek.
A közjegyzői, végrehajtói, ügyvédi letéti, őrzési tevékenységhez kapcsolódóan a Banknál nyitott számlák –
amelyeket a Bank nem a Hpt. 6.§ (1) bekezdés szerinti letéti szolgáltatás keretében vezet – a kártalanítási
összeghatár meghatározása szempontjából – elhelyezésük időpontjától függetlenül, külön betétnek minősülnek
a közjegyzőnek, végrehajtónak, ügyvédnek a hitelintézetnél lévő más betéteitől. Az OBA jogosult - a Hpt. 217. §
szerinti kártalanítási eljárás során - az ügyvédi kamarai szabályzatban előírt letéti nyilvántartásnak az ügyvédtől
(ügyvédi irodától) való bekérésével ellenőrizni, hogy a kártalanítási összeghatár szempontjából külön betétnek

minősül-e az ügyvédi letéti számlán elhelyezett összeg.
A kártalanítási összeg megállapítása szempontjából az egyéni vállalkozó által elhelyezett betét –
elhelyezésének időpontjától függetlenül – az ugyanazon személy által magánszemélyként elhelyezett betéttől
külön betétnek minősül.
Az olyan betétre, amellyel kapcsolatban pénzmosás miatt vádemelés történt, a büntetőeljárásnak a bíróság
jogerős ügydöntő határozatával történő befejezéséig kártalanítás nem fizethető ki.
A betétes elhalálozása esetén - a betétek elhelyezésének időpontjától függetlenül, az örökhagyó és az örökösök
betétjét a hagyatékátadó végzés vagy a bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől számított egy évig vagy a
rögzített kamatozású kamatperiódus végéig- e kettő közül a későbbi időpontig - külön betétnek kell tekinteni és
a kártalanítási összeghatár meghatározásánál nem kell összevonni az örökösök más betéteivel.
Az örökhagyó betétje után a kártalanítás százezer euro összeghatárig fizetendő ki, függetlenül az örökösök
számától.
A százezer euró kártalanítási összeghatárt meghaladóan az OBA a kártalanításra jogosult természetes személy
részére további legfeljebb ötvenezer euró összeghatárig fizet kártalanítást azon betétkövetelések esetén,
amelyeket a kártalanítás kezdő napját megelőző három hónapban elkülönített számlán helyeztek el, és amelyek
esetében:
a.) a betét forrása:
- lakóingatlan eladása, lakásbérleti vagy lakáshasználati jog eladása,
- munkaviszony megszűnéséhez, nyugdíjazáshoz kapcsolódó juttatás,
- biztosítási összeg vagy
- bűncselekmény áldozatainak vagy tévesen elítélteknek kártérítés
b.) a jogosult a betét forrását az elkülönített számlán történő elhelyezés napján a következő okiratokkal
igazolja:
- 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződés vagy tulajdonjog, bérleti jog átruházására irányuló egyéb
okirat másolata,
- 30 napnál nem régebbi munkáltatói, kifizetői igazolás,
- a biztosító 30 napnál nem régebbi igazolása,
- a bíróság 30 napnál nem régebbi határozata.

KIFIZETÉS AZ OBA-BÓL
Az OBA a hitelintézet fizetésképtelensége esetén, a kártalanítás kezdő időpontjában megkezdi és 15
munkanapon belül a betétesek rendelkezésére bocsátja a kártalanítást. A kártalanítás kifizetéséhez a
betétesnek nem kell kérelmet benyújtani
A kifizetési határidő hosszabb lehet, ha
a) a betétes jogosultsága vagy a betét jogvita tárgyát képezi,
b) a betét kifizetését kormányok vagy nemzetközi szervezetek korlátozzák,
c) a betétre annak forrása miatt magasabb összeghatár vonatkozik,
d) a betét tulajdonosa helyi önkormányzat vagy
e) a kártalanítást a fióktelep létesítésének helye szerinti ország betétbiztosítási rendszere fizeti ki.
Ha az OBA nem bocsátja rendelkezésre a kártalanítást a betétesek részére hét munkanapon belül, a
természetes személy betétes írásban kérelmet nyújthat be az OBA-hoz a betét sürgős kifizetése érdekében. Az
OBA a hitelintézet által a Hpt. 228. § (8) bekezdésében meghatározottak szerint rendelkezésre bocsátott
betétnyilvántartásban szereplő betétes részére a betétnyilvántartásban szereplő betét alapján a sürgős
kifizetésre vonatkozó kérelem benyújtásától számított öt munkanapon belül részkifizetést teljesít, amely nem
haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum négyszeresét. A sürgős kifizetés keretében teljesített
kártalanítás összege a teljes kártalanítás összegét csökkenti.
Az OBA legalább két országos napilapban, valamint a honlapján teszi közzé a kártalanítás feltételeit és a
lebonyolítással kapcsolatos információkat. Ezek az információk a kártalanítással érintett hitelintézet honlapján is
közzétételre kerülnek.

A Bank a névre szóló betét esetén köteles a betétes nevén kívül az OBA előírásai szerint, a két további
azonosító adatot (Hpt. 2. számú melléklet) nyilvántartani, a kártalanításra való jogosultság egyértelmű
megállapítása érdekében.
A kifizetések teljesítése hitelintézetnek adott megbízás, a kártalanítási összeg hitelintézethez a betétes részére
történő átutalása, fizetési számláról a Posta Elszámoló Központot működtető intézményen keresztül történő
készpénzkifizetés vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján HUF- ban történik.
Ha az OBA a betéteseknek kártalanítást fizetett ki, a Bankkal szembeni követelés – a kifizetett összeg erejéig –
a betétesről az OBA-ra száll át. A követelés átszállásával az OBA a korábbi jogosult helyébe lép.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Merkantil Banknál elhelyezett valamennyi betétért és azok kamatainak visszafizetéséért, a Merkantil Bank
teljes vagyonával felel.
AZ ÜGYFELEK TÁJÉKOZTATÁSA
A Bank évente legalább egyszer az OBA által meghatározott formában kimutatást készít a betétesnek a
Banknál elhelyezett biztosított betétei összevont egyenlegéről és annak alapján a betétes javára fennálló
betétbiztosítás összegéről. A Bank a kimutatást az ügyfél személyes kérésére térítésmentesen bocsátja
rendelkezésre.
Együttes képviseleti jog esetén, a kimutatást, a képviseletre jogosult magánszemélyek valamelyike, illetve az
általa erre külön levélben felhatalmazott személy veheti át.
.
A Bank a betét elhelyezése vagy a betét elhelyezését lehetővé tevő keretszerződés megkötése előtt a
betétbiztosításra vonatkozó, a Hpt. 6. sz. melléklete szerinti tájékoz tatást írásban adja át a betétes részére, aki
annak tudomásulvételét a tájékoztató aláírásával igazolja.
A 2015. július 3. napjától az előző bekezdésben jelzett. 6. melléklet szerinti tájékoztatót a Bank legalább évente
egyszer ingyenesen megküldi a betétes részére.
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