A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye
Érvényes: 2019. június 03 -tól/től visszavonásig

SZÉCHENYI KÁRTYA
MasterCard Business bankkártya
Kártyakibocsátáshoz kapcsolódó díjak
Bírálati díj*

Díj mértéke (évente kerül felszámításra)
500.000,- Ft
15.000,- Ft
1-2 millió Ft között
30.000,- Ft
3-4 millió Ft között
50.000,- Ft
5-6 millió Ft között
70.000,- Ft
7-10 millió Ft között
90.000,- Ft
11-15 millió Ft között
120.000,- Ft
16-20 millió Ft között
140.000,- Ft
21-25 millió Ft között
160.000,- Ft
26-50 millió Ft között
180 000,- Ft
51-75 millió Ft között
230 000,- Ft
76-100 millió Ft között
280 000,- Ft
További kártyák (társkártya) kártyakibocsátási díja
4.000,- Ft
Számlavezetésre vonatkozóan
a mindenkor érvényes vállalati Általános Kondíciós Lista
1
Számlavezetési díj
szerint negyedévente felszámítva, három hónapra
Hiteldíj
Alapkamat, 1 havi BUBOR
évi 0,16%
évi 0,80%
Kezelési költség2
Hitelkeret

Éves teljes hiteldíj (kezelési költséggel)3 a kölcsönösszeg
10 millió Ft alatti részére érvényes: 2012.01.01 és
2019.12.31. között kibocsátott kártyák esetében az első 365
napra (a támogatás szempontjából adott évben kibocsátott
kártyának minősül a Bank általi pozitív felülvizsgálat is)

évi 3,96%
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Éves teljes hiteldíj (kezelési költséggel) a kölcsönösszeg
10 millió Ft feletti részére érvényes: 2012.01.01 és
2019.12.31. között kibocsátott kártyák esetében az első 365
napra (a támogatás szempontjából adott évben kibocsátott
kártyának minősül a Bank általi pozitív felülvizsgálat is)
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási
díja5

évi 4,96%

A mindenkor hatályos Garatiqa Hitelgarancia Zrt
hirdetmények szerint

* A bírálati díj valamennyi hitelkeret esetén tartalmazza a Széchenyi Kártya hitelkerethez kibocsátott első bankkártya rendelkezésre bocsátásának díját.
Amennyiben a Bank az Ügyfél részére a futamidő alatt csökkenő hiteleretet tart rendelkezésre, ezen szerződés felülvizsgálatakor esedékes kártyadíj
összege a felülvizsgálat pillanatában érvényes (szerződésben rögzített) akutális hitelkeretre meghatározott bíráltati díj összgével egyezik meg.

Kártyaszolgáltatási díjak
PIN kód újragyártása
Kártyabizonylat bekérése
Napi kártyahasználati limit azonnali módosítása
Sürgősségi készpénzfelvétel
Sürgősségi kártyacsere

1.000,- Ft
1.000,- Ft
500,- Ft
100 USD
150 USD
Tranzakciós díjak

ATM készpénzfelvétel:
− belföldi Sberbank ATM-ből
− egyéb belföldi ATM-ből
− külföldi ATM-ből
Készpénzfelvétel bankkártyával bankpénztárból:
− belföldi Sberbank pénztárból
− egyéb belföldi bankfiók pénztárából
− külföldi bankfiók pénztárából

0,2% + 300,- Ft
2011.03.10-től: 0,40%+500 Ft
2011.03.10-től: 1%+1 000 Ft
0,2% + 500,- Ft
0,2% + 700,- Ft
2011.03.10-től: 1%+1 000 Ft
Egyéb tranzakciók díjai

Egyenleg lekérdezés ATM-en keresztül és bankpénztárban

2011.03.10-től: 60,- Ft

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

Napi kártyahasználati limit
Készpénzfelvétel
Vásárlás

200.000,- Ft / 5 tranzakció
500.000,- Ft / 10 tranzakció
Heti kártyahasználati limit

Készpénzfelvétel
Vásárlás

1.500.000,- Ft / 20 tranzakció
1.500.000,- Ft / 25 tranzakció
Havi kártyahasználati limit

Készpénzfelvétel
Vásárlás
Sberbank Telebank
Mobil Banking (SMS) szolgáltatás:
− havi díja
− SMS díja

2.000.000,- Ft / 50 tranzakció
3.000.000,- Ft / 50 tranzakció
A kártyához kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjai
díjmentes
A mindenkor hatályos vállalati
Általános Kondíciós Lista szerint
Egyéb díjak
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Különdíj
Folyamatosan csökkenő hitelkeret esetén felszámított
7
szerződéskötési díj

egyszeri 1%

Könyvelési díj - fizetésforgalmi tranzakciók esetében
tételenként kerül felszámításra

a mindenkor hatályos vállalati Általános Kondíciós Lista
szerint

egyszeri 3%

A jelen hirdetményben feltüntetett banki termékek és szolgáltatások egyéb díjai, valamint a jelen hirdetményben fel nem tüntetett egyéb banki termékek és
szolgáltatások díjai az általános kondíciós lista szerint alakulnak.Amennyiben Ön számlacsomaggal is rendelkezik Bankunknál, az adott számlacsomagnál
feltüntetett eseti átutalási, állandó átutalási, csoportos átutalási, csoportos beszedési díjak érvényesek a Széchenyi kártya számla esetében is.
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A bank nem számít fel számlavezetési díjat a Széchenyi Kártya számla esetében, ha az Ügyfél a mindenkor érvényes vállalati Általános Kondíciós lista
feltételei mellett forint folyószámlát már vezet vagy nyit.
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Az éves teljes hiteldíj része, kamat módjára kerül felszámításra.
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Alapkamat + kamatfelár + kezelési költség, állami kamattámogatással csökkentve.
A kamattámogatás mértéke 2012.01.01-től az 1514/2011 (XII.30.) Korm. határozat, 2013.01.01.-től a Kormány 1637/2012. (XII. 19.) Korm. határozata
alapján, 2014.01.01.-től a Kormány 2009/2013. (XII. 29.) Korm. határozata, 2015. január 1-től az 1765/2014. (XII. 18.) Korm. határozat alapján, 2016.
január 1-től a 1929/2015 (XII.12) Korm. határozat alapján, 2018. január 01-től a 2022/2017. (XII.22.) Korm. határozata alapján meghatározott, 2019. január
01-től a 1747/2018. (XII. 20.) Korm. határozata alapján meghatározott
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Alapkamat + kamatfelár + kezelési költség
Amennyiben a hitel futamideje alatt az Ügyfél az állami támogatásra való jogosultságát bármilyen okból kifolyólag elveszíti, az Ügyfél a jogosultság
elvesztésének napjától az ezen kamatmértékkel számított kamat megfizetésére köteles.
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A Garantiqa Hitelgarancia (Garantiqa HG) Zrt. által vállalt készfizető kezességvállalás éves díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít (legfeljebb 100
millió forintos hitelekhez) azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,5%-át A Garantiqa HG Zrt. mindenkor hatályos
Hirdetménye szerint a díj egy összegű, a hitelkeret 80%-ra vetítve, évente kerül felszámításra.
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Különdíj: egyszeri 1%, a szerződésben vállalt kötelező számlaforgalom nemteljesítése esetén a Sberbank Magyarország Zrt.-nek jogában áll a vállalt és a
teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve különdíjat felszámítani.
A különdíj terhelése több módon történhet:
- amennyiben az adott szerződés lejáratáig új Széchenyi kártya hitelszerződés megkötésére kerül sor a Sberbank Magyarország Zrt. és az ügyfél között,
vagy felülvizsgálati eljárás keretében az adott szerződés futamideje 1 évvel meghosszabbodik, a különdíj terhelése az új hitelkeret megnyitásával
egyidőben történik, illetve felülvizsgálat esetén a hitelkeret futamidejének meghosszabbításakor
- amennyiben az adott szerződés lejáratát követő napig új Széchenyi kártya hitelszerződés megkötésére nem kerül sor a Sberbank Magyarország Zrt. és
az ügyfél között és felülvizsgálati eljárás keretében sem hosszabbodik meg az adott szerződés futamideje 1 évvel, a különdíj terhelése az adott szerződés
futamidejének végén történik.
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Csökkenő keretösszeg meghatározása esetén, vetítési alapja az 1. év alatt visszafizetésre kerülő hitelrész. (vagyis az az összeg, amelyet az ügyfél az 1.
évben ütemezetten visszafizet)
A bankkártya elvesztését, ellopását telefonon és írásban az alábbi helyeken lehet bejelenteni:
− Hivatali órákban bármely Sberbank Magyarország Zrt. bankfiókban, illetve a Sberbank Telebank telefonszámán:
− belföldről: +36 (1) 557-5859
− külföldről: +36 (1) 411-4200
− Minden pénzintézetben, amelyek pénztáraiban MasterCard logót lát.
− Hivatali órákon kívül a GIRO Bankkártya Zrt. 24 órás ügyfélszolgálatán, melynek telefonszáma: +36 (1) 421-2299
A Bank nemzetközi használatra alkalmas kártya esetén, amennyiben a tranzakció összegének elszámolási devizája nem HUF, az alábbi konverziókat hajtja
végre:
− a tranzakció eredeti összegét a nemzetközi kártyatársaság váltja át, a kártyaszervezetnél alkalmazott árfolyamon az elszámoló devizanemre (USD,
EUR).
− az elszámoló devizanemről az ügyfélszámla devizanemére történő átváltás a Bank aktuális devizaközép árfolyamán történik.
Bank a kártya használata esetén minden esetben a nemzetközi kártyaszervezettől kapott elszámolási bizonylatban feltüntetett értéknapon váltja át és
számolja el a tranzakció összegét.

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

