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A forinthitelek elszámolása alig érinti a Sberbankot 

A forinthitelek elszámolása újabb rendkívüli kiadást jelent a bankszektor számára. 

Azonban a Sberbank Magyarország Zrt. ebben az esetben – fair hitelezési 

gyakorlatának köszönhetően – szinte semmilyen mértékben nem érintett a 

folyamatban. 

Természetesen a Sberbank hazai leányvállalata is eleget tett és tesz törvényi 

kötelezettségeinek és megvizsgálja forinthiteles ügyfeleinek konstrukcióit. Bár a folyamat 

még nem ért véget, már most látható, hogy a Sberbank ügyfélköréből kevesebb, mint 1000 

főt érint az újabb elszámolás, a bank fair hitelezési gyakorlata miatt. Az érintettek a 

közeljövőben kapják meg az értesítő leveleket. Visszatérítésre azonban mindössze a bank 4 

ügyfele esetében kerül sor, sajátos konstrukciójuk miatt. Azon ügyfelek, akik eredetileg is 

forintban igényelték hitelük teljes összegét és azt azóta is forintban törlesztik, a Sberbanknál 

nem fizettek többet, ugyanis a bank az elszámolás által érintett időszakban forinthitel 

portfólióján nem hajtott végre kamatemelést. 

A Sberbank a forint elszámolásban jogszabályi kötelezettségét tekintve ugyan csak 

mérsékelten érintett, mégis a más bankoknál hitellel rendelkező ügyfelek részére a piac 

legalacsonyabb kamatozású hitelkiváltási ajánlataival próbálja tovább segíteni a lakosságot. 

A szabad felhasználású hitelek (személyi kölcsön, autóhitel) esetében 9,99%-os kamatozású 

(THM 10,90%), forint alapú személyi kölcsönnel van lehetőség kiváltani a legalább 1 éve 

meglévő hiteleket, míg a lakáscélú jelzáloghiteleket már 3,77%-os kamatozású (THM 

4,01%), kedvező ajánlattal segíti a Bank. A Sberbank 9,99%-os hitelkiváltási ajánlatán nem 

csak a forintosításban érintett ügyfeleknek érdemes elgondolkodni, hiszen a piacon akár az 

1-3 éve igényelt, gyakran három-, négyszeres kamatozású hitelekkel rendelkező ügyfelek is 

több ezer forintos havi megtakarítást érhetnek el ezzel az ajánlattal. Az ajánlat a bank 

bármely bankfiókjában igényelhető. 

 

 

 

A Sberbank Magyarország Zrt-ről: 

 

A Sberbank Magyarország Zrt. a Sberbank Europe AG leányvállalata, lakossági-, mikro-, 

KKV- és nagyvállalati ügyfeleknek nyújt teljes körű banki szolgáltatást Magyarországon. A 

bank 1993 óta működik sikeresen a magyar piacon. A bécsi központú Sberbank Europe 

csoport Európa 10 piacán van jelen: Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, 

Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Szlovákiában, Szlovéniában, 

Szerbiában, Ukrajnában és Németországban. 

 


