A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-670/2016. számú határozata az AXA Bank Europe SA és az AXA Bank Europe SA
Magyarországi Fióktelepe, valamint az OTP Bank Nyrt. számára szerződésállományok átruházásának engedélyezése tárgyában
Az AXA Bank Europe SA (székhely: 1170 Watermael-Boitsfort Boulevard du Souverain 25., Belgium) és az AXA Bank
Europe SA Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139. D-C épület) (együtt: Átadók) jogi
képviselője, valamint az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.) (Átvevő) jogi képviselője által a
Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján a következő

határozatot
hozom.
1.

Engedélyezem, hogy az Átadók − az Átadók és az Átvevő között 2016. február 2. napján létrejött ÜzletágÁtruházási Szerződésben, valamint a 2016. április 8. napján létrejött Tranzakció-megvalósítási Szerződésben
(Szerződések) meghatározottak szerint – a Szerződésekben meghatározott, az Átadók által kezelt,
1.1.

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 17. § (1)
bekezdés szerinti betét és más visszafizetendő pénzeszköz, valamint pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés-állományt, továbbá

1.2.

a Hpt. 17/A. § (1) bekezdés alá tartozó, a hitel és pénzkölcsön nyújtás pénzügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés- és követelésállományt

2016. október 31. napján (Határnap) átruházzák az Átvevőre.
2.

3.

Az 1.1., és 1.2. pontban meghatározott szerződéses állomány (együtt: Állomány) átadás-átvételét az Átadóknak és az Átvevőnek az alábbiak szerint kell végrehajtania:
a)

Az Átadók és az Átvevő eljárásuk során kötelesek a Hpt. banktitokra vonatkozó előírásait betartani.

b)

Az Átadók az 1.1. pontban meghatározott szerződésállomány tekintetében a Határnapot megelőzően legalább 60 (hatvan), a 1.2. pont szerinti szerződés állomány tekintetében a Határnapot megelőzően legalább 30 (harminc) nappal köteles írásban értesíteni az átadásról minden érintett ügyfelet. Az értesítéssel egyidejűleg az Átadók az 1.2. pont szerinti szerződés állomány tekintetében kötelesek tájékoztatni az érintett ügyfeleket a Hpt. 17/A. § (4) bekezdése szerint az átruházással öszszefüggésben szükségessé váló egyes szerződési feltételeknek a Határnapot követő módosulásáról.

c)

Az Átadók és az Átvevő az állomány-átruházást úgy kötelesek lebonyolítani, hogy a tényleges átadás-átvétel a 2016. október 31. napi átadással történjen meg.

Az Átadók és az Átvevő az átadás-átvételt követő 8 (nyolc) munkanapon belül kötelesek megküldeni az MNB
részére teljes részletezettséggel a ténylegesen átadott Állomány egyedi azonosításra alkalmas listáját.

Budapest, 2016. július 29.
Dr. Kandrács Csaba s.k.
az MNB ügyvezető igazgatója

