
 
 
 
 
 
 
 
Az OTP Lakástakaréknál az előtakarékoskodó által elhelyezett betétek a hitelintézetekről és pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. sz. törvény (továbbiakban: Hpt.) szerint biztosítottak. 
 
Az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban: Alap) által nyújtott biztosítás nem terjed ki az 
önkormányzat betéteire, továbbá az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az 
abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik. Ezen túlmenően az Alap - a hitelintézet tagsági 
viszonyának megszűnését követően - nem fizet kártalanítást azokra a betétekre, amelyekre más ország 
betétbiztosítása kiterjed. 
 
Befagyott betét: az olyan betét, amelyre az OTP Lakástakarék nem képes a jogszabályi rendelkezések vagy 
a szerződéses kikötések szerinti esedékességet követő 5 munkanapon belül kifizetést teljesíteni. 

 
Kártalanításra jogosult személy: a betétes, ha pedig a betétes kedvezményezettet jelentett be, akkor a 
kedvezményezett. Amennyiben a lakás-előtakarékoskodó kedvezményezettet jelöl meg, a kártalanításra 
jogosult személynek a megtakarítás ideje alatt az előtakarékoskodót, a kiutalás elfogadását követően pedig a 
kedvezményezettet kell tekinteni.  
 
Az Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tőke- és kamatösszegét személyenként 
és hitelintézetenként összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig forintban fizeti ki kártalanításként. A 
kártalanítás forintösszegét a kártalanítás Hpt-ben meghatározott kezdő időpontjának napját megelőző napon 
érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni. Az Alap a befagyott 
tőkeösszeg után a még nem tőkésített és ki nem fizetett kamatot a kártalanításnak a Hpt-ben meghatározott 
kezdő időpontjáig legfeljebb a jelen pontban meghatározott összeghatárig, a szerződés szerinti kamatlábbal 
téríti meg a kártalanításra jogosult személy részére.  
 
A betétbiztosítás szempontjából közösségi betétnek minősülő betétek, vagyis a társasházak, 
lakásszövetkezetek betétei esetén a kártalanítási összeghatárt - a betétek elhelyezésének időpontjától 
függetlenül - társasházak és lakásszövetkezetek esetén lakásonként kell számításba venni. 
 
A betétes az előzőekben megjelölt felső határértéket meghaladó bármilyen jogcímű kifizetésre az Alappal 
szemben nem tarthat igényt.   
 
Az Alap a betétek befagyása vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: 
Felügyelet) a Hpt. 30.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján hozott határozata vagy felszámolási eljárás 
kezdeményezése esetén a bíróság felszámolást elrendelő végzésének közzététele után - a három időpont 
közül a legkorábbiban - megkezdi (a kártalanítás kezdő időpontja) és húsz munkanapon belül befejezi a 
betétesek részére a kártalanítás kifizetését. Kivételesen indokolt esetben az Alap kérésére a Felügyelet 
engedélyezheti a kifizetési határidő meghosszabbítását legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb tíz 
munkanappal. 
 
Az Alap köteles legalább két országos napilapban, valamint honlapján közzétenni a betétesek 
kártalanításának feltételeit és a lebonyolításával kapcsolatos információkat. Az Alap által közzétett 
információkat a kártalanítással érintett hitelintézet honlapján is közzé kell tenni. 
 
A betétek biztosításának további részletes szabályait a Hpt. tartalmazza. 
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