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1. Hozzávetőlegesen hány ügyféllel rendelkezett a bank az érintett három 
országban? 
Ausztriában a bank körülbelül 65 000 ügyféllel rendelkezett. Horvátországban a 
leányvállalat körülbelül 84 000 ügyfelet szolgált ki, a szlovén leányvállalatnak pedig 
mintegy 49 000 ügyfele volt. 

 
2. Mekkora az érintett eszközállomány? 
A Sberbank Europe AG teljes konszolidált eszközállománya 13,64 milliárd EUR, a 
bankunióban működő jogalanyoknál, azaz Ausztriában, Horvátországban és a 
Szlovéniában pedig (összesítve) 6,82 milliárd EUR. 

 
3. Mit lehet tudni a bankok működéséről? 
A Sberbank Europe AG egy univerzális bank volt, amely a bankunióhoz tartozó 
Ausztriában működött, és Németországban, Horvátországban és Szlovéniában, az 
uniós tagállam Cseh Köztársaságban és Magyarországon, valamint a harmadik ország 
Bosznia-Hercegovinában és a Szerb Köztársaságban rendelkezett fiókteleppel. 
185 fióktelepet működtetett, és több mint 3933 alkalmazottat foglalkoztatott. A 
Sberbank Europe AG teljes konszolidált eszközállománya 13,64 milliárd EUR, a 
bankunióban található jogalanyoknál, azaz Ausztriában, Horvátországban és a 
Szlovéniában pedig (összesítve) 6,82 milliárd EUR. 

 
A bank a következő ágazatokban működött: 

a. Vállalatok: nagyvállalatoknak nyújtott hitelek és globális piaci szolgáltatások; 
b. Kkv-k: közép- és kelet-európai kkv-k számára nyújtott hitelek és 
számlavezetési szolgáltatások; 
c. Lakosság: lakossági ügyfelek számára nyújtott jelzáloghitelek és fogyasztói 
hitelek, betétek és számlavezetési szolgáltatások valamennyi piacon, beleértve 
a németországi online fiókján keresztül nyújtott szolgáltatásokat is. 

 
4. Mi a helyzet a betétesekkel? 
A szlovéniai és a horvátországi betétesek azt fogják tapasztalni, hogy a bankok a 
továbbiakban is a megszokott módon működnek. Az egyetlen változás az lesz, hogy 
nagyméretű, jelentős és stabil bankok ügyfelei lesznek, a napi banki műveletek 
zavartalanul bonyolódnak majd. Ausztriában a biztosítható betéttel rendelkező 
betéteseket – 100 000 EUR összeghatárig – az osztrák betétbiztosítási rendszer fogja 
kezelni. 

 
5. Mi a helyzet a közpénzek felhasználásával? 

A szanálási határozat nem irányozza elő sem az adófizetők hozzájárulását, 
sem az Egységes Szanálási Alap (SRF) felhasználását. 
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