KÖZLEMÉNY
A NHB Növekedési és Hitel Bank Zrt. betétei utáni kártalanításról
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-86/2019. sz. határozatában visszavonta az NHB Növekedési és Hitel Bank
Zrt. (a továbbiakban: NHB Bank, székhelye: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.) tevékenységi engedélyét és
elrendelte a hitelintézet végelszámolását. Ennek következtében a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. (Hpt.) törvény alapján az OBA megkezdi és tizenöt munkanapon
belül a betétesek rendelkezésére bocsátja a kártalanítást.
Kártalanítási összeg
A Hpt. alapján az OBA a névre szóló betét- és kamatköveteléseket forintban személyenként legfeljebb
százezer eurónak megfelelő 31 445 000 forint összegig fizeti ki. Az átszámítás 2019. március 14. napi MNB
devizaárfolyamon történik.
A kártalanítást nem kell igényelni, a kifizetés alapját a bankban lévő személyes adatok (név, lakcím stb.),
valamint a betétekre vonatkozó adatok jelentik.
Az OBA a kártalanítás összegéről minden esetben elszámolást készít, melyet tértivevényes levélben küld meg
a betétesek részére a banki adatállományban található lakcímre/székhely címre. Amennyiben lakcím vagy
egyéb adatváltozása volt, de azt az NHB Banknál még nem jelentette be, kérjük, fáradjon be okmányaival az
NHB Bank fiókjában található ügyfélszolgálati ponthoz. Az elszámolásokat 2019. március 22-től várhatják a
kártalanításra jogosultak.
Kifizetés módjai
A kártalanításra nyitva álló 15 munkanap alatt az OBA a következő kifizetési csatornákat veszi igénybe.
 Az 500.000 Ft-ot nem meghaladó kártalanítási összeg esetén a magyarországi lakcímmel, illetve
székhellyel rendelkező betétesek banki átutalással kapják meg kártalanításukat, miután az alábbiakban
feltüntetett módon bejelentik számlaszámukat.
 A kártalanítások kifizetése magyarországi lakcímmel, illetve székhellyel rendelkező betétesek részére
500.000 Ft-ot meghaladó kártalanítási összeg kifizetése az OTP Bank Nyrt.-nél, mint az OBA által
igénybe vett kifizető banknál történik. A kifizetés részleteit az ügyfelek részére térti vevényes levélben
megküldött kifizetési elszámolás tartalmazza.
 A külföldiek (magyarországi lakcímmel, illetve székhellyel nem rendelkező betétesek) – összeghatártól
függetlenül – banki átutalással kapják meg kártalanítási összeget, az erről szóló tájékoztatást levélben a
következő napokban megkapják az OBA-tól.
Számlaszám bejelentés módjai
A fentiek érdekében kérjük, – amennyiben még nem rendelkeznek az NHB Bankon kívüli más hitelintézetnél
vezetett számlával – minél hamarabb nyissanak számlát egy magyarországi hitelintézetnél, majd az új
számlaszámot jelentsék be az NHB Bank fiókjában. (A bejelentéshez szükséges „Adatbejelentő lap bankszámla
bejelentéshez” formanyomtatvány letölthető a www.oba.hu internetes oldalról.)
Jogi személy esetén, ha a társaság cégjegyzésre kötelezett, a cégjegyzésre jogosult(ak) által aláírt
formanyomtatványon bejelenthető a cégjegyzékben feltüntetett – az NHB Bankon kívüli – magyarországi
hitelintézetnél vezetett számlaszám, melyre a kártalanítási összeg átutalását kérik. Ez esetben a kitöltött
számlaszámbejelentő nyomtatvány postai levélben megküldhető az OBA postacímére (1535 Budapest, Pf.
793).
Ha a kártalanításra jogosult személy időközben elhalálozott és ezt az örökösök az NHB Banknál még nem
jelentették be, egyeztetés céljából kérjük, hívják az OBA 36-1-999-9669 telefonszámát vagy írjanak az
nhbinfo@oba.hu email címre, az elérhetőségi adatainak feltüntetésével.
Tájékoztatjuk az NHB Bank biztosított betéteseit, hogy a kártalanítás során nem kerül kifizetésre a lejárt
tartozás utáni – a Hpt. 215. §-a által beszámított – összeg, zárolt betétösszeg esetén a kifizetés a
jogszabályoknak megfelelően történhet, valamint az OBA kártalanításokra is vonatkoznak a hatályos
adójogszabályok.
Abban az esetben, ha a betétes százezer eurónak megfelelő forint összeget meghaladó vagy az OBA által nem
biztosított betétköveteléssel rendelkezik, akkor az OBA által ki nem fizetett betétrészre a végelszámolási
eljárásban hitelezői igénybejelentést lehet tenni. Ennek módjáról a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fog tájékoztatást adni.
További információ az OBA honlapján (www.oba.hu), az nhbinfo@oba.hu email címen, valamint a + 36-1999-9669-es telefonszámon.
Szíves együttműködésüket és türelmüket előre is köszönjük.
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