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(1) Számlacsomagból történő kilépéskor, és egyidejűleg másik számlacsomagra történő váltáskor.
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*A szolgáltatások díjait az Általános Kondíciós Lista - Lakossági forint és devizaszámlák általános kondíciói / Standard Lakossági
bankszámla hirdetmény tartalmazza.                                                                                                                                                                                                              

Számla kamatozása Standard lakossági bankszámla kamatozása szerint

Számla devizaneme
Havi számlavezetési díj

a számla devizanemében
Bankszámlakivonat díja 

a számla devizanemében

Számlanyitás díjmentes
2 344 FtSzámlacsomagra váltás díja (1)

**Információ szolgáltatás igénybevételére Alapszolgáltatási szintet igényelhet az ügyfél, tranzakciók lebonyolításához szükséges

Tranzakciós jogosultsági szint igénylésére nincs lehetőség Szimpla bankszámlákhoz kapcsolódóan.

Sberbank Telebank Telefonos információkérés**
Sberbank SMS SMS szolgáltatás

Megadható Bankunk által folyósítandó lakossági 
kölcsön folyósítási és törlesztési helyeként 

+

A Szimpla bankszámla szerződés keretén belül igényelhető egyéb szolgáltatások*

A számlanyitással egyidőben betét elhelyezésére 
és/vagy 

+

Általános Kondíciós Lista - Lakossági számlacsomag kondíciók

Egy ügyfél devizanemenként kizárólag egy Szimpla bankszámla vezetésére jogosult.

A Szimpla bankszámlákhoz bankkártya, valamint Sberbank Online Banking szolgáltatás igénylésére nincs lehetőség.

A Szimpla bankszámlákhoz kapcsolódóan kizárólag személyes ügyintézésre van lehetőség.

A Szimpla bankszámla devizanemenként az alábbiakra használható

Az Ügyfél és Bank között létrejött bankszámla szerződés alapján megnyitott Szimpla bankszámlán felül igényelt és
megnyitott azonos devizanemű bankszámlára felszámított díjak, jutalékok a 2012.12.28. napján vagy azt követően
megkötött szerződésekre vonatkozó Általános Kondíciós Listában meghatározott Standard lakossági bankszámla
kondíciói szerint alakulnak.

SZIMPLA BANKSZÁMLA

A jelen Hirdetményben fel nem tüntetett egyéb banki termékek és szolgáltatások díjai a 2012. december 28. napján
vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkozó Általános Kondíciós Listában meghatározott Standard lakossági
bankszámla kondíciói szerint alakulnak.

A számlanyitás feltétele: Bankunkhoz benyújtott lakossági hitelkérelem pozitív bírálata, vagy a számla devizanemével
azonos devizában történő betét elhelyezése a számlanyitással egyidejűleg.

Szimpla bankszámlát kizárólag azon magánszemély ügyfelek nyithatnak, akik nem rendelkeznek a Banknál érvényes
Standard lakossági bankszámlára, vagy számlacsomagra vonatkozó szerződéssel és betöltötték 18. életévüket.

2017. november 10.

A jelen hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2012. december 28. napján vagy azt követően 
megkötött szerződésekre vonatkoznak.

2017. november 10.

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.
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