
    

 

A SBERBANK MAGYARORSZÁG ZRT. „V.A.” BETÉTESEI KÁRTALANÍTÁSÁRÓL  

Postai kifizetések indítása 

Budapest, 2022. március 10. 

 

 

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-74/2022. számú határozatában visszavonta Sberbank Magyarország Zrt. (a 
továbbiakban: Sberbank, székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) tevékenységi engedélyét és elrendelte a hitelintézet 
végelszámolását. Ennek következtében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 

(Hpt.) törvény alapján az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) 2022. március 3-án megkezdte és 10 

munkanapon belül, legkésőbb 2022. március 18-ig a betétesek rendelkezésére bocsátja a kártalanítást. 

2022. március 11-én (pénteken) megindul a kártalanítások Magyar Posta Zrt. közreműködésével történő kifizetése 

41.292 betétes részére 11.472.110.037 Ft értékben, országszerte több mint 2.000 településen. 

A 200.000 Ft-ig terjedő kártalanítási összegre jogosult ügyfelek a kézbesítőtől vehetik át a nekik járó kártalanítást (több 
mint 29.000 betétes), míg a 200.000 Ft-tól 2.500.000 Ft-ig terjedő kártalanítási összegre jogosultak (több mint 12.000 
betétes) a megjelölt postán tudják átvenni az összeget. Az ügyfelek már szombaton átvehetik a kártalanításukat, 
amennyiben az értesítőben megjelölt posta nyitva tart. Ha nem, akkor a legközelebbi munkanapon, azaz szerdán tudják 
az ügyfelek a pénzt átvenni. 

A postán történő átvételre a betéteseknek 2022. március 29-ig van lehetőségük. Az át nem vett összegeket a Magyar 

Posta Zrt. vissza fogja utalni az OBA részére, amelyeket ezt követően a betétesek 5 éven belül kérhetik közvetlenül az 
OBA-tól. 

Az OBA az ügyfelek érdekeinek szem előtt tartásával jár el annak érdekében, hogy a betétesek minél hamarabb 
rendelkezni tudjanak a kártalanítási összeg felett. Így előfordulhat, hogy a betétesek előbb kapják meg a kifizetést, mint 
a kártalanításról készített kifizetési elszámolást tartalmazó értesítő levelet. 

Az OBA (www.oba.hu) a végelszámolás alatt álló Sberbanktól kapott adatok alapján végzi a kártalanítást. Amennyiben a 
kártalanítás összegszerűségével kapcsolatban észrevétele van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Sberbankkal 

elérhetőségeik valamelyikén (https://www.sberbank.hu/hu/lakossagi-szolgaltatasok.html; +36-1-5-57-58-59) 

 

További információ az OBA honlapján (www.oba.hu), a sberbankinfo@oba.hu email címen, valamint a 

+ 36-1-999-9669-es telefonszámon. 

 

Szíves együttműködésüket és türelmüket előre is köszönjük. 

 

Országos Betétbiztosítási Alap 
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