Tájékoztató az NHB Bank betétesei részére
2019. 03. 19.

Budapest, 2019. március 19. – Az MNB-nek az NHB Bank végelszámolását elrendelő
határozata alapján a PSFN mint kijelölt végelszámoló megkezdte a bank vagyoni
helyzetének a felmérését, amelyre tekintettel az NHB Bank jelenleg kifizetéseket még nem
teljesíthet. A végelszámolási eljárásban az NHB Bank ügyfeleinek egyelőre nincs teendője,
arról a PSFN tájékoztatást nyújt majd.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) H-JÉ-I-86/2019. számú határozatában 2019. március 14-ei
hatállyal vonta vissza az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (NHB Bank) hitelintézeti és befektetési
szolgáltatásra vonatkozó tevékenységi engedélyét, és rendelte el annak végelszámolását. A
jegybank a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t (PSFN) jelölte ki
végelszámolónak.
A felügyeleti döntés alapján a PSFN a vonatkozó jogszabályokban rögzített végelszámolói
feladatainak ellátását haladéktalanul megkezdte, melynek keretében folyamatban van a bank
saját vagyoni helyzetének a felmérése.
Tájékoztatjuk az NHB Bank betéteseit, hogy a bank saját vagyona felmérésének teljes
lezárultáig, de legfeljebb a korrigált végelszámolási nyitó mérleg elkészítéséig — a kárelhárítás
körébe tartozó, valamint a halaszthatatlan, a társaság működésének fenntartásával
kapcsolatos kifizetések kivételével — kifizetéseket nem teljesíthet.
Felhívjuk ugyanakkor az NHB Bank betéteseinek figyelmét arra, hogy az Országos
Betétbiztosítási Alap (OBA) — a 2019. március 14. napján közzétett közleménye szerint
(https://www.oba.hu/hirek/188-megkezdodik-az-nhb-novekedesi-es-hitel-bank-zrtbeteteseinek-kartalanitasa-2) — 2019. március 15-én megkezdte a betétesek kártalanítását és
március 18. napján (https://www.oba.hu/sajto/192-nhb-bank-betetesek-kartalanitasimodjai) annak módjáról részletes tájékoztatást adott. Az NHB Banknál elhelyezett, OBA által
biztosított, névre szóló betétek után az OBA betétesenként a betét tőke- és kamatösszege
után fő szabály szerint legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő kártalanítást fizet, mely a
kártalanítás kezdő napját megelőző napi MNB árfolyamon számolva legfeljebb 31 445 000
forint kártalanítási összeget jelent.
Az ezen maximális kártalanítási összeget meghaladó vagy az OBA által nem biztosított
betétkövetelésekre vonatkozó igényüket a betétesek a cégbíróság végelszámolás
megindításáról hozott végzésének Cégközlönyben történő közzétételétől számított 60 napon
belül jelenthetik majd be a végelszámolónak.
A végelszámolás megindításáról hozott végzés közzétételéről és a hitelezői igények
benyújtásának határidejéről külön közleményben tájékoztatjuk az NHB Bank ügyfeleit, mely
időpontig a végelszámolási eljárásban teendőjük nincs.
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