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A PARTNER BANK AG-nél lévő betétek védelmét 
biztosító szervezet: 

ESA Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (1) 

Biztosítás felső határa: € 100.000,00 betétesenként és hitelintézetenként (2) 
Amennyiben Ön ugyanannál a hitelintézetnél több 
betéttel rendelkezik: 

Az Ön ugyanannál a hitelintézetnél lévő betétei 
összeadásra kerülnek és az így kapott teljes összegre 
vonatkozik a € 100.000,00 felső határ (2)

Amennyiben Ön egy, vagy több másik személlyel 
együtt közös számlával rendelkezik:

A € 100.000,00 felső határ minden egyes betétesre 
vonatkozik (3) 

Megtérítési határidő hitelintézet fizetésképtelensége 
esetén: 

10 munkanap 2023.12.31. dátumig, azután lsd.(4) 

Megtérítés pénzneme: Euro 
Kapcsolati adatok: ESA Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. 

Wipplingerstr. 34/4/DG4, 1010 Vídeň, Österreich 
Telefon: +43 (1) 533 98 03-0, 
Fax: + 43 (1) 533 98 03 – 5 
E-mail: office@einlagensicherung.at

További információk: www.einlagensicherung.at

A betétes(ek) átvételi elismervénye: 

Kiegészítő információk:
(1) Az Ön betéteinek védelméért felelős betétbiztosítási rendszer: Az Ön betétei szerződésben rögzített hivatalosan elismert betétbiztosítási rendszer által kerülnek 
fedezésre, Az Ön hitelintézetének fizetésképtelensége esetén az Ön betétei € 100.000,00 összeghatárig, vagy idegen valuta esetén ennek megfelelő összegig kerülnek 
megtérítésre. 

(2) Biztosítási általános felső határa: Amennyiben valamely betét nem állna rendelkezésre, mert a hitelintézet nem tud eleget tenni a pénzügyi kötelezettségeinek, úgy 
a betéteseket a betétbiztosítási rendszer kártalanítja. A vonatkozó fedezeti összeg hitelintézetenként maximum € 100.000,00 vagy ennek megfelelő idegen valuta. Ez 
azt jelenti, hogy ennek az összegnek a megállapításánál, az ugyanannál a hitelintézetnél tartott összes betét összegét összeadják. Amennyiben például egy betétes € 
90.000,00 összeget tart egy megtakarítási számlán és € 20.000,00 összeget egy folyószámlán, úgy csupán € 100.000,00 összeget fognak a számlán megtéríteni. 

(3) Biztosítás felső határa közös számlák esetén: Közös számlák esetén a € 100.000,00 felső összeghatár minden egyes betétesre vonatkozik. A közös számláknál a 
kártérítendő összeg az egyes betétesek által kért részarányában kerül figyelembevételre, amennyiben a közös számlák betétesei a felosztásról tett rendelkezéseiket 
írásban a tagintézmény tudomására hozták. Amennyiben a betétesek a közös számlák felosztásáról írásban nem rendelkeztek, úgy a felosztás számla felett rendelkezők 
között egyenlő arányban történik. Az olyan számlán lévő betéteket, amelyek felett két, vagy több személy közkereseti, vagy betéti társaság vagy társulás, egy egyesület 
vagy hasonló – jogi személyiség nélküli –egyesülés tagjaként jogosult(ak) rendelkezésre, a € 100.000,00 összegű, vagy idegen valuta esetén ennek megfelelő összegű 
felső határ számításakor egységként értendő, és egyetlen befektető betétjeként kerül figyelembevételre. Néhány esetben (időben korlátozott fedezett betétek lsd. 
Betétesek és Befektetők kártalanításáról -ESAEG - rendelkező törvény 12 §) betétek € 100.000,00 felett vagy idegen valuta esetén ennek megfelelő összeg felett is 
biztosítottak. A fedezett betétek kártérítésére vonatkozó igénybejelentéseket a kártérítési eset beállta után az ESAEG törvény 12 §-a alapján 12 hónapon belül be kell 
jelenteni a biztosítási intézetnek. További információk a témával kapcsolatban: www.einlagensicherung.at.

(4) Kártérítés: Az illetékes betétbiztosítási rendszer az ESA Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H Wipplingerstr. 34/4/DG4, 1010 Wien, Österreich Telefon: +43 (1) 533 
98 03-0, office@einlagensicherung.at, www.einlagensicherung.at. Az Ön betétei (100.000 euróig, idegen valuta esetében ennek megfelelő összegig) 2021. január 1-től 
2023. december 31-ig 10 munkanapon belül, 2023. december 31-től pedig 7 munkanapon belül kerülnek megtérítésre. Az átmeneti időszakok alatt a betétbiztosítási 
rendszer köteles, amennyiben nem tudja a fedezett betétek teljes összegét a biztosítási esemény bekövetkeztét követő 7 munkanapon belül megtéríteni a betéteseknek, 
a betétes kérelmére a kérelmezést követő 5 munkanapon belül kifizetni a fedezett betétekből egy méltányos összeget a betétesnek a betétes létfenntartási költségei 
fedezésének érdekében. A biztosítási intézménynek feladata a méltányos összeg kifizetésének alapját a betétesek igénybejelentője, valamint a tagintézmények által 
szolgáltatott adatok alapján vizsgálni és végrehajtani. Ebben az esetben a betétes fedezett betétei összegének kifizetésére vonatkozó igénye a biztosító intézmény által 
létfenntartási költségei fedezésére kifizetett összeggel csökken az ESAEG törvény 13 §- alapján. Amennyiben Ön a térítést nem kapta meg ezen határidőkön belül, úgy 
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a betétbiztosítási rendszerrel, mivel a megtérítésre vonatkozó követelések érvényességi időszaka egy bizonyos határidő után lejárhat. 
További információk a www.einlagensicherung.at. Weboldalon találhatóak. Egyéb további fontos információ: A lakossági ügyfelek és vállalatok betétei általánosságban 
betétbiztosítási rendszerek révén fedezve vannak. Bizonyos betétekre érvényes kivételek közlése az illetékes betétbiztosítási rendszer weblapján történik. Kérésre 
hitelintézete arról is tájékoztatni fogja Önt, hogy bizonyos termékek fedezettek-e, vagy sem. Ha a betétek visszatéríthetők, a bank ezt a számlakivonaton is megerősíti.

TÁJÉKOZTATÓ A BETÉTESEK RÉSZÉRE A §§ 38 BEK. 2, 52 ESAEG TV. 
AL APJÀN 
A betétek védelmére vonatkozó alapvető információk: 

Dátum Vezeték-/Keresztnév 1. Betétes/Számlatulajdonos Születési dátum Aláírás 1. Betétes/Számlatulajdonos 

Dátum Vezeték-/Keresztnév 2. Betétes/Számlatulajdonos Születési dátum Aláírás 2. Betétes/Számlatulajdonos 
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