ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfelünk!
1.) A Kondorosi Takarékszövetkezet (5553 Kondoros, Csabai út 14.) az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)1
tagintézete, így a nálunk elhelyezett betétei/megtakarításai az OBA által biztosítottak. Minden magyarországi
hitelintézet évente – az ügyfelek által a banknak adott felhatalmazás szerint eljárva – rendszeresen összefoglaló
tájékoztató megtekintését teszi lehetıvé a nála elhelyezett megtakarításokról és a betétbiztosítással kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókról.
Az uniós és a hazai jogszabályok alapján, ha egy betétet a hitelintézet (bank, takarékszövetkezet, hitelszövetkezet,
lakás-takarékpénztár) a pénzügyi helyzetébıl adódóan nem tudna visszafizetni a betétesnek, vagyis a betéte befagy,
akkor a betétes részére az OBA a mindenkori értékhatárig 20 munkanapon belül fizet kártalanítást. Ha Ön nem kapná
meg az adott határidın belül a kártalanítását, még az elévülési határidın belül fel kell vennie a kapcsolatot az OBA-val.
További tudnivalókat a bankfiókokban és az Országos Betétbiztosítási Alap www.oba.hu honlapján talál.
A kifizetés összeghatára bankonként legfeljebb 100.000 eurónak megfelelı forint összeg.2 Ez azt jelenti, hogy a
kártalanítási összeghatár meghatározásakor a betétes egy banknál elhelyezett betétei összeadódnak. Tehát, amennyiben
a betétes 90 ezer eurónak megfelelı összeget tart megtakarítási számláján és további 20 ezret a folyószámláján, akkor is
csak 100.000 euróig illeti meg a kártalanítás.
Közös betéteknél a 100.000 eurós összeghatár minden betétest egyenként illeti meg. Azonban a céges, illetve
vállalkozási betétszámlák esetében, ideértve az egyéni vállalkozók betéteit is, ahol kettı vagy több meghatalmazott
rendelkezik a számla fölött, nincs ilyen többszörözésre lehetıség. A jogi személyek betéteire, függetlenül a
tulajdonosok számától, legfeljebb 100.000 eurónak megfelelı összeghatárig fizethetı kártalanítás. Az OBA biztosításra
vonatkozó szabályokat megtalálhatja az OBA honlapján.(www.oba.hu).
A betéteirıl, megtakarításairól készített ügyfél-tájékoztatót átveheti takarékszövetkezetünk bármelyik
kirendeltségében, pénztári nyitva tartási órák alatt.

2.) Az 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 206. §. szerint a folyamatos szerzıdések (betétösszegek ismétlıdı lekötésére
szóló szerzıdés) esetében a pénzügyi intézmény köteles az ügyfél részére legalább évente egy alkalommal, valamint
a szerzıdés lejártakor egyértelmő, közérthetı és teljes körő írásbeli kimutatást (kivonatot) készíteni.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy ezek a Betétforgalmi Értesítık elkészültek, és átveheti takarékszövetkezetünk
bármelyik kirendeltségében, pénztári nyitva tartási órák alatt.
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Az OBA székhelye: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11., levélcíme: H-1535 Budapest 114. Pf. 793, központi
telefonszáma: 36 (1) 214-0661, központi faxszáma: +36 (1) 214-0665, központi e-mail címe: info@oba.hu, honlapcíme:
www.oba.hu.
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. A kimutatás napján érvényes kártalanítási összeghatár (az elızı napi MNB deviza-középárfolyammal számítva)
Tájékoztatásul a 2014.12.31-i árfolyam: 314,89 HUF/EUR, így a biztosított összeg 31.489.000 HUF-ig terjed ki.)

