BNP PARIBAS
Magyarországi Fióktelepe
TÁJÉKOZTATÓ A BETÉTESEKNEK
Alapvető információk a betétbiztosításról
A BNP PARIBAS Magyarországi A Francia Betétbiztosítási Alap (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution,
Fióktelepénél elhelyezett betéteket rövidítve: „FGDR”)
biztosító betétbiztosítási alap:
A biztosítás összeghatára:

100.000 euró betétesenként és hitelintézeteként. Kérjük, olvassa el a jegyzet (1)
pontját a következő oldalon.

Ha Ön több betéttel is rendelkezik Ha több, biztosítással védett betétet helyezett el ugyanannál a hitelintézetnél,
ugyanannál a hitelintézetnél:
ezeket a betéteket a betétbiztosítás szempontjából összevonják, és így
határozzák meg azt az összeget, amely tekintetében Ön kártalanításra jogosult.
Az összevont összegre is a 100.000 eurós biztosítási határ alkalmazandó.
Kérjük, olvassa el a jegyzet (1) pontját a következő oldalon.
Ha Ön más betétessel közös A 100.000 eurós biztosítási összeghatár külön-külön vonatkozik az egyes
tulajdonú betéttel rendelkezik:
betétesekre. A közös számla egyenlege a társtulajdonosok között megosztásra
kerül; mindegyik rész hozzáadódik az egyes tulajdonosok saját biztosított
összegéhez, és ez alapján veszik figyelembe a rá vonatkozó biztosítási határt.
Kérjük, olvassa el a jegyzet (2) pontját a következő oldalon.
Egyéb speciális esetek:

Kérjük, olvassa el a jegyzet (2) pontját a következő oldalon.

Kártalanítási határidő a hitelintézet 7 munkanap. Magyarországon a kártalanítás kifizetése a franciaországi FGDR
fizetésképtelensége esetén:
nevében az Országos Betétbiztosítási Alapon („OBA”) keresztül történik. Kérjük,
olvassa el a jegyzet (3) pontját a következő oldalon.
A kártalanítás pénzneme:

euró

Betétbiztosításával kapcsolatban
tájékoztatást kérhet (francia vagy
angol nyelven):

Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR)
Cím: 65, rue de la Victoire, 75009 Paris, France
Tel.: +33 1 58 18 38 08
E-mail: contact@garantiedesdepots.fr
Weboldal: http://www.garantiedesdepots.fr/en

Kártalanítása kifizetésével
kapcsolatban tájékoztatást kérhet:

Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)
Kézbesítési cím: 1092 Budapest, Köztelek utca 6., City Gate 1. irodaház, 6. em.
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 270
Tel.: +36 (1) 214 0661, Fax: +36 (1) 214-0665
E-mail: info@oba.hu
Weboldal: www.oba.hu
Kérjük, olvassa el a jegyzet (3) pontját a következő oldalon.

A jelen tájékoztató átvételét a Kérjük, olvassa el a jegyzet (5) pontját a következő oldalon.
Betétes elismeri:
Kelt:
A Betétes neve (cégnév):
Aláíró(k) neve:
Aláírás:

További információk
(1) A betétbiztosítás általános felső határa:
Ha egy betét azért nem hozzáférhető, mert a hitelintézet nem képes eleget tenni pénzügyi kötelezettségeinek, a betéteseket a
betétbiztosítási rendszerből kártalanítják. A kártalanítás összeghatára betétesenként és hitelintézetenként legfeljebb 100.000 euró. Ez
azt jelenti, hogy a kártalanítás mértékének megállapításakor az ugyanannál a hitelintézetnél elhelyezett, biztosítással fedezett betéteket
összevontan veszik figyelembe (a francia jogi és szerződéses előírásoknak megfelelően, a pozitív és a negatív egyenlegek
nettósításával). Az ennek megfelelően kiszámolt eredmény lesz a kártalanítás mértéke. A betétbiztosítási rendszer által védett betéteket
és személyeket a francia Monetáris és Pénzügyi Kódex L. 312-4-1 cikke határozza meg. (További részletekért, kérjük, tekintse meg az
FGDR https://www.garantiedesdepots.fr/en oldalán található francia vagy angol nyelvű információkat.)
Példának okáért, ha egy betétes biztosított megtakarítási számláján az egyenleg 90.000 euró, a fizetési számláján pedig ugyanannál a
hitelintézetnél 20.000 euró, akkor a betétes a legfeljebb 100.000 euró összegű kártalanításra jogosult.
Ugyanez a módszer alkalmazandó akkor is, ha egy hitelintézet különböző kereskedelmi neveket használ a működése során. Eszerint, az
ilyen kereskedelmi neveket használva gyűjtött, biztosított betétek összevonva szintén a maximum 100.000 eurós összegű
betétbiztosítás alá tartoznak.
(2) Speciális esetek:
A közös tulajdonban álló számlák egyenlege egyenlő arányban kerül megosztásra a társtulajdonosok között, hacsak a szerződéses
rendelkezések ettől eltérő elosztási arányt nem kötnek ki. Minden egyes rész hozzáadódik a résztulajdonosok saját biztosított
számláihoz vagy betéteihez, és a 100.000 eurós kártalanítási összeghatár minden résztulajdonosra külön-külön lesz irányadó.
A 100.000 eurós kártalanítási összeghatárral kapcsolatos számítás során az olyan számlán elhelyezett betéteket, amelyeknél nem jogi
személy, szervezet vagy hasonló természetű társulás illetve csoport tagjaként két vagy több személy a jogosult, összevontan és úgy
kezelik, mintha egyetlen betétes betéteiről lenne szó.
Bizonyos különleges jellegű betétekre (pl. olyan betétekre, amelyeknek forrása magántulajdonú lakóingatlannal kapcsolatos eladáshoz
kötődő tranzakció, a betétes által elszenvedett kárra tekintettel kapott kártérítés, vagy bizonyos nyugdíj juttatás vagy hagyaték) az
összeg jóváírását követően egy átmeneti ideig 100.000 eurót meghaladó védelem vonatkozik. (További részletekért, kérjük, tekintse
meg az FGDR https://www.garantiedesdepots.fr/en oldalán található francia vagy angol nyelvű információkat.)
(3) Kártalanítás:
Másik EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézet Magyarország területén létesített fióktelepe betéteseinek kártalanítását a
székhely ország betétbiztosítási rendszere nevében az OBA fizeti ki a székhely ország betétbiztosítási rendszerének rendelkezései
alapján és az általa átutalt pénzeszközökből, például Franciaország esetében a francia betétbiztosítási rendszer (az FGDR)
pénzeszközeiből.
Az Ön hitelintézetének fizetésképtelensége esetén a kártalanítás a francia betétbiztosítási rendszerből történik. Franciaország
betétbiztosítási rendszere – azaz a székhely ország betétbiztosítási rendszere – nevében a kártalanítással érintett betéteseket
Magyarország területén az OBA értesíti.
Az FGDR nevében a betétesek kártalanítását az OBA az 100.000 eurós kártalanítási összeghatárig 7 munkanapon belül fizeti meg, attól
a naptól számítva, amelyiken a francia felügyeleti hatóság megállapítja, hogy az Ön hitelintézetében, mely a francia betétbiztosítási
rendszer tagintézete, a francia Monetáris és Pénzügyi Kódex L. 312-5 cikkének 1 szakasza alapján a betétek nem elérhetőek.
Ez a kártalanítási időtartam akkor irányadó, amikor a kártalanítási összeg meghatározása vagy a betétes azonosítása nem igényel
különleges eljárást. Amikor különleges eljárásra vagy további információkra van szükség, a kompenzáció összege a lehető
leghamarabbi időpontban kerül kifizetésre.
Amennyiben a fizetendő összeget 7 napon belül nem kapja meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az OBA-val. (További részletekért,
kérjük, tekintse meg az OBA honlapját.)
(4) További fontos tudnivalók:
Általánosságban elmondható, hogy az FGDR betétbiztosítási rendszerének védelme minden lakossági betétesre és gazdálkodó
szervezetre kiterjed, akár magáncélból, akár üzleti célból nyitották a számlájukat. Az FGDR honlapján
(http://www.garantiedesdepots.fr/en) tájékozódhat arról, hogy bizonyos betétekre milyen kivételek érvényesek.
Hitelintézete szintén tájékoztatni fogja Önt arról, hogy bizonyos termékek védelem alatt állnak-e vagy sem. Amennyiben egy betét
biztosítva van, a hitelintézet a bizonyos időszakonként, de legalább évente egyszer küldött számlakivonaton is feltünteti, hogy az adott
betét biztosított.
(5) Az átvétel elismerése:
Mikor a jelen tájékoztató az Ön szerződésének általános vagy egyedi feltételeinek részét képezi, úgy kell tekinteni, hogy a szerződés
aláírásával Ön ezt is elfogadta. Amikor a szerződéskötést követően, a legalább évente egyszeri tájékoztatás alkalmával kapja meg a
tájékoztatót, az nem minősül Ön által elfogadottnak.
A BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe honlapján és az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben is megtalálható az FGDR
által a betétbiztosítási és befektetővédelmi rendszerről összeállított általános tájékoztató magyar és angol nyelvű fordítása.

