
 

 

 

A Sberbank Magyarország Zrt. 

Hirdetménye 

az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzata 

2016. december 5. napjától hatályos módosításáról 

 

 

A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank) ezúton felhívja 

tisztelt Ügyfelei figyelmét arra, hogy Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzatát, az alábbi 

Hirdetmény szerinti indokok alapján, 2016. december 05. napjától módosítja. 

 

A módosítás lényege:  

A Bank által a jelen Hirdetmény közzétételét követően kínált egyes jelzálogkölcsönök esetében 

lehetőség van 5 éves kamatperiódusokban rögzített változó kamatozással, továbbá 10 éves 

kamatperiódusokban rögzített változó kamatozással jelzálogkölcsön igénybevételére, ennek 

megfelelően a Bank a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján a Bank 

meghatározta az érintett jelzálogkölcsön termékekre vonatkozó kamatváltoztatási mutatót.  

 

Továbbá, a módosítás az alábbi rendelkezéseket érintette:  

 az üzletszabályzat meghatározza a nem SEPA deviza átutalási megbízás és a SEPA szabály 

hatálya alá eső EUR átutalási megbízás módosítására, jóváhagyásának visszavonására 

vonatkozó egyes szabályokat; 

 a 2015. február 1. napját követően fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú 

kölcsönök esetére irányadó rendelkezések köre kibővült az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 

szerinti, a három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett 

nyújtott kölcsönök esetében megkötött kölcsönszerződések kamatozására vonatkozó 

szabályokkal, összhangban a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelettel, és  

 a rendelkezések köre kibővült a 2016. augusztus 17. napjától megkötött, a 341/2011. (XII. 29.) 

Korm. rendelet szerinti otthonteremtési kamattámogatás mellett nyújtott lakáscélú, 

jelzálogjoggal biztosított kölcsönök esetében a kamattámogatási időszak lejártát követő 

időszak tekintetében a kölcsönszerződések kamatozására vonatkozó szabályokkal, 

összhangban az Ügyfelekkel kötött megállapodással, 

 a nagykorú természetes személy Ügyfél által a halál esetére szóló rendelkezés tekintetében, 

és a nem magánszemély Ügyfél esetében a bankszámlaszerződések megszűnésére 

vonatkozó szabály tekintetében irányadó rendelkezések pontosítása történt.    

 

A módosítással érintett rendelkezések: 

Az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzat  

 II. Az Általános Szerződési Feltételek célja, alkalmazási köre, módosítása fejezetének II/7. 

pontja (fogalom-meghatározások), valamint  

 IV. A fizetési megbízások teljesítésének általános szabályai fejezet IV/18. pontja, 

 a XVII. Hitel- és kölcsönügyletek fejezetének XVII/4.pontja (kiegészítés), a XVII. Hitel- és 

kölcsönügyletek fejezetének  XVII/20. pontja, azon belül annak a 6.6.3. alpontja (kiegészítés), 

 

 

 



 

 

 

 a XVII. Hitel- és kölcsönügyletek fejezetének XVII/22. pontja, azon belül annak a 8.2.1. 

alpontja (kiegészítés) 

 a XVII. Hitel- és kölcsönügyletek fejezetének XVII/23. pontja, azon belül a 9.7.1. pontja 

(kiegészítés) és 9.8.-9.9. alpontjai (új rendelkezések) 

 XXXIII. Szerződés megszűnése fejezetének XXXIII/2. pontja (kiegészítés) 

módosul.  

 

A módosítás oka  

a Bank Általános Szerződési Feltételek XIV/15. pontjában meghatározott alábbi okok:  

- jogszabály hatályba lépése, változása, és  

- a Bank üzletpolitikájának változása. 

 

Közzététel napja: 2016. december 2.     Sberbank Magyarország Zrt.  

 


