Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy az érintett takarékszövetkezetek döntéshozó szervei által hozott határozatoknak
megfelelően a 3A Takarékszövetkezet, a PILLÉR Takarékszövetkezet, a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet, valamint az Újszász és Vidéke
Körzeti Takarékszövetkezet – a közös tervek szerint 2017. december hó 31. napjával – egyesül oly
módon, hogy négy takarékszövetkezet a (PILLÉR Takarékszövetkezet, a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet, valamint az Újszász és Vidéke
Körzeti Takarékszövetkezet) beolvad a 3A Takarékszövetkezetbe, amely a beolvadó takarékszövetkezetek jogutódja lesz. A jogutódlás azt jelenti, hogy a korábban önálló takarékszövetkezetek
ügyfeleinek valamennyi szerződése (betét, számla, hitel, stb.) a jogutód 3A Takarékszövetkezet kezelésébe és állományába kerül. A változás ellenére Ön továbbra is megszokott takarékszövetkezeti fiókjában intézheti pénzügyeit – ezzel kapcsolatban ügyfeleinknek teendője nincs.
A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) foglalt kötelezettségünknek eleget téve tájékoztatjuk Önt, hogy az öt takarékszövetkezet beolvadással
történő egyesülése valamennyi érintett takarékszövetkezetnél – így a 3A Takarékszövetkezetnél –
elhelyezett betét Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által történő biztosítottságára is hatással van.
A Hpt. 214. § (9) és (10) bekezdése a következők szerint rendelkezik:
(9) 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 jogkörében eljáró MNB vagy a Felügyelet üzleti titok vagy a pénzügyi stabilitás
védelme érdekében rövidebb határidőt tesz lehetővé.
(10) A hitelintézetek egyesülése vagy fiókteleppé alakulása, valamint a betétállomány átruházása
esetén az (1)-(3) bekezdés szerinti összeghatár szempontjából 3 hónapig külön betétnek minősülnek
egyazon betétesnek az egyesülés, átruházás, illetve a fiókteleppé alakulás előtt az összeolvadó, beolvadó, átadó, átvevő vagy átalakuló hitelintézetnél elhelyezett betétei.
A betétesek számára a Hpt. rendelkezései azt jelentik, hogy az egyesülés napját követő három hónapig
– 2018. március 31. napjáig - a legfeljebb 100.000 euró összegű kártérítési összeghatárt egyazon betétes betéteinél takarékszövetkezetenként kell érteni. Vagyis, ha egyazon betétes az egyesülés napját
megelőzően több egyesüléssel érintett takarékszövetkezetnél is rendelkezett betéttel, úgy az említett
három hónapos időtartamon belül – a betétek esetleges befagyása esetén – a kártalanítási összeget
külön-külön, az adott takarékszövetkezetnél elhelyezett betéteit vizsgálva kell megállapítani, és a
legfeljebb 100.000 euró összegű kártérítési összeghatárt minden olyan takarékszövetkezetnél különkülön kell figyelembe venni, ahol egyazon betétesnek betétei voltak.
A három hónapos időszak lejárta – 2018. március 31. – után viszont egyazon betétes betéteit a kártalanítás szempontjából már nem lehet takarékszövetkezetenként külön betétként kezelni, azokat úgy
kell tekinteni, mintha eredendően is a jogutód 3A Takarékszövetkezetnél kerültek volna elhelyezésre.
Ez azt jelenti, hogy a betétek határidőn túli esetleges befagyása esetén a kártalanítási összeg megállapításához egyazon betétesnek valamennyi betétjét össze kell vonni, és a legfeljebb 100.000 euró kártalanítási összeghatárt egyszer lehet csak figyelembe venni függetlenül attól, hogy a betétek korábban
mely takarékszövetkezetnél kerültek elhelyezésre.
Kunszentmárton, 2017. november 20.
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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 [cím: 1535 Budapest, Pf.:793, telefonszám: 06/1/214-06-61, email cím: info@oba.hu és 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 1-től 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
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.
2017. november 30.
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