Betétvédelmi tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!
Az Ön MKB Bank Zrt-nél elhelyezett betétje kötelezően az OBA – Országos Betétbiztosítási Alap (1027
Budapest, Csalogány u. 9-11, tel: 06/40/918918, www.oba.hu) – védelme alatt áll. Az OBA
tagintézményei - köztük az MKB is - a fizetésképtelenség elkerülése céljából kölcsönösen segítséget
nyújtanak egymásnak, melynek értelmében fizetésképtelenség esetén az Ön MKB–nál elhelyezett
betéteire is - 100 000 € összeghatárig - az OBA kártalanítást fizet.
Ha egy betét azért nem kerül kifizetésre, mert a hitelintézet nem képes eleget tenni pénzügyi
kötelezettségeinek, a betéteseket az OBA - hitelintézetenként legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő, a
kártalanítás kezdő időpontját megelőző napon érvényes, az MNB által közzétett hivatalos
devizaárfolyam alapján számított forint összeg erejéig - kártalanítja.
A kártalanítás összegének megállapításakor az adott hitelintézetnél tartott betétek összevontan
kerülnek figyelembevételre. Ha tehát az Ön betéti számláján 90 000 €, fizetési- (bank-) számláján pedig
20 000 € található, akkor is csak 100 000 € összegű kártalanításra jogosult.
Több tulajdonos közös betéte esetében a 100 000 € euró összegű kártalanítás minden betétest különkülön 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 kivételes esetekben a betéteseket három hónapig 100 000 €-t meghaladó védelem is megillet.
Az OBA általában minden lakossági betétes és vállalkozás számára védelmet nyújt, a kevés
jogszabályi kivétel - amely csak meghatározott betétekre vonatkozik - megtalálható az OBA
weboldalán, de erről kérésre az MKB Bank Zrt. is tájékoztatja Önt, illetve a számlakivonaton egyébként
is feltünteti az egyes MKB betéti termékek védettségét.
OBA kártalanítási határidők:
- 2018. XII. 31-ig

-

20

- 2019. I.1 - 2020.XII.31.

-

15

- 2021. I.1 - 2023. XII.31. -

10

- 2024. I.7-től

-

7

munkanapon belül.
Amennyiben e határidőn belül Ön nem kapná meg a kártalanítást, úgy vegye fel a kapcsolatot
közvetlenül az OBA-val.
További tájékoztatást talál az MKB-nak a Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó
szolgáltatásokról szóló üzletszabályzatában, a www.mkb.hu és a www.oba.hu weboldalakon.

