
 
 
 

Rendkívüli tájékoztatás 

 
Az OTP Bank Nyrt. garanciavállalása az OTP Jelzálogbank Zrt. egyes kötelezettségeiért 
 
Az OTP Jelzálogbank Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, befektetőit, üzleti partnereit, valamint 
a pénz- és tőkepiaci szereplőket, hogy az OTP Bank Nyrt. 2021. november 26. napján 
kibocsátott nyilatkozatával feltétlen és visszavonhatatlan garanciát vállalt az OTP 
Jelzálogbank Zrt. Nem Alárendelt Hitelviszonyt Megtestesítő Eszközökön kívüli 
kötelezettségeinek visszafizetésére. 
 
A garanciavállalásra a Szanálási törvény rendelkezéseivel összhangban, a Magyar Nemzeti 
Bank, mint szanálási hatóság tudomásával került sor. A garanciavállalás nem érinti az OTP 
Bank Nyrt. által 2010. július 7-én aláírt Irrevocable Payment Undertaking-et (Készfizető 
kezességvállalást). A garanciavállalás és az Irrevocable Payment Undertaking együttesen 
biztosítja, hogy az OTP Jelzálogbank Zrt. által bármely jogcímen vállalt valamennyi 
kötelezettség visszafizetését az OTP Bank Nyrt. garantálja. 
 
 
Budapest, 2021. november 29.  
 
 
 

OTP Jelzálogbank Zrt. 
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FIZETÉSI BANKGARANCIA NYILATKOZAT 

 

1. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszáma: 01-10-041585) 

(„Garanciavállaló” vagy „OTP Bank Nyrt.”) az OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 21., cégjegyzékszám: 01-10-044659) 

(„Megbízó”) megbízása alapján  

 

összegében nem korlátozott, feltétlen és visszavonhatatlan fizetési bankgaranciát vállal 
 

mindazon személyek részére, akik/amelyek a Megbízó által vállalt bármely –az OTP Bank Nyrt. 

által 2010. július 7-én aláírt Irrevocable Payment Undertaking (Készfizető kezességvállalás)1
 

szerinti Nem Alárendelt Hitelviszonyt Megtestesítő Eszközök közé nem tartozó - kötelezettségből 
eredő, a Megbízó által írásban elismert vagy jogerős, végrehajtható határozatban elbírált 
követeléssel (a továbbiakban: „Követelés”) rendelkeznek a Megbízóval szemben (a 
továbbiakban: „Kedvezményezett”). 

 

2. A jelen Fizetési Bankgarancia Nyilatkozat hatálybalépésének napja a Megbízási Szerződés 
aláírásának napja, amely időponttól kezdődően határozatlan ideig marad hatályban.  

 

3. A Garanciavállaló kizárólag abban az esetben teljesíti a jelen Fizetési Bankgarancia Nyilatkozatban 
foglalt fizetési kötelezettségét, ha a Kedvezményezett az alábbi 4-7. pontokban meghatározott 
tartalommal és formában, illetve eljárást követve igénybejelentést (a továbbiakban: 
„Igénybejelentés”) tesz, amelyben igazolja a Követelés jogosságát, jogalapját és összegét. 

 

4. Az Igénybejelentésnek tartalmaznia kell: 
a. a Kedvezményezett teljes nevét/cégnevét;  
b. a Kedvezményezett lakóhelyét/székhelyét; 
c. természetes személy Kedvezményezett esetén a születési helyét és idejét, anyja nevét; nem 

természetes személy Kedvezményezett esetén a cégjegyzékszámát vagy hatósági 
nyilvántartási számát/azonosítóját és az adószámát;  

d. a jelen Fizetési Bankgarancia Nyilatkozatra történő egyértelmű hivatkozást;  
e. a Kedvezményezett egyértelmű igénybejelentését a jelen bankgarancia alapján történő 

teljesítésre vonatkozóan; 
f. arra való utalást, hogy a Kedvezményezett a Megbízó írásbeli elismerő nyilatkozata vagy 

bíróság végrehajtható határozata alapján érvényesíti-e a lehívást;  
g. a Kedvezményezett fizetési számlaszámát, amelyre a Garanciavállaló jelen bankgarancia 

szerinti teljesítését várja; valamint 

h. a Kedvezményezett arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a Megbízó a Nem Alárendelt 
Hitelviszonyt Megtestesítő Eszközök közé nem tartozó kötelezettségét nem teljesítette. 

 

5. A Kedvezményezett az Igénybejelentéshez az alábbi okiratokat köteles mellékelni: 
a. a Megbízó elismerő nyilatkozata alapján történő igénybejelentés esetén a Megbízó eredeti, 

cégszerűen aláírt, a kibocsátott bankgaranciára egyértelműen hivatkozó elismerő 
nyilatkozatát arról, hogy a Követelésben foglalt összeg a Kedvezményezettet megilleti, és az 

nem került az Megbízó által megfizetésre; 

b. végrehajtható határozat alapján történő igénybejelentés esetén a jogerős fizetési 
meghagyást vagy a jogerős bírósági ítéletet, valamint a Megbízó cégszerűen aláírt 
nyilatkozatát arról, hogy a Követelés nem került megfizetésre. 

                                                           
1 Elérhető az OTP Bank Nyrt. honlapján a 
https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/file/IrrevocablePaymentUndertaking_KeszfizetoKezessegvallalas.pdf 

oldalon. 

https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/file/IrrevocablePaymentUndertaking_KeszfizetoKezessegvallalas.pdf
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6. A Kedvezményezett az Igénybejelentést köteles teljes bizonyító erejű magánokirati vagy 
közokirati formában benyújtani. 

 

7. A Kedvezményezett az Igénybejelentést, annak mellékleteivel együtt köteles a Garanciavállaló 
alábbi kapcsolattartójának postai úton megküldeni: 

OTP Bank Nyrt. 

Tőkepiaci Kibocsátási Osztály 

1131 Budapest, Babér utca 9. 
 

8. A Garanciavállaló a jelen bankgarancia alapján történő kifizetést kizárólag a Kedvezményezettnek 
az Igénybejelentésben meghatározott fizetési számlájára való banki átutalással teljesíti, az 

Igénybejelentés kézhezvételét követő 30 naptári napon belül. Jogerős bírósági határozat alapján 
történő igényérvényesítés esetén a fizetés a határozatban foglaltaknak megfelelően történik. 

 

9. A bankgarancia összeg pénzneme forint (HUF). Az eltérő devizában felmerülő igényeket a 

Garanciavállaló a kifizetés napján érvényes, OTP Bank Nyrt. által jegyzett külkereskedelmi deviza 
eladási árfolyamon számítja át forintra és forintban teljesíti. 

 

10. A jelen bankgaranciából eredő igények nem engedményezhetők, nem átruházhatók és nem 
terhelhetőek meg az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 
 

11. A jelen Fizetési Bankgarancia Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az 
irányadó, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi normáit. A jelen Fizetési Bankgarancia 
Nyilatkozattal, annak érvényességével, értelmezésével és megszűnésével kapcsolatos jogvitákban 
a polgári perrendtartás szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes magyar bíróságok jogosultak 
eljárni. 
 

12. A jelen Fizetési Bankgarancia Nyilatkozat 1 eredeti példányban került kiadásra. 
 

 

Budapest, 2021. november 26. 

 

 

 

 

OTP Bank Nyrt. 

 


