HIRDETMÉNY

A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: Bank) tájékoztatja tisztelt
ügyfeleit, hogy
-

a 2012.12.28. előtt és 2012.12.28. napján vagy azt követően szerződött lakossági ügyfelek esetén az "Általános
Kondíciós Lista - Lakossági bankkártyák általános kondíciói",
2012.12.28. előtt és 2012.12.28. napján vagy azt követően szerződött mikrovállalati ügyfelek esetén az
"Általános Kondíciós Lista - Vállalati bankkártyák általános kondíciói", valamint
a 2012.12.28. előtt és 2012.12.28 napján vagy azt követően szerződött KKV és nagyvállalati ügyfelek esetén az
"Általános Kondíciós Lista KKV és Vállalati ügyfelek részére - Vállalati bankkártyák általános
kondíciói"
megnevezésű Kondíciós Listákat és Hirdetményeket 2020.06.16. napjával módosítja;

A módosítás lényege:
A Bank 2020.06.16 napi javasolt hatálybalépéssel a bankkártyákra vonatkozó általános kondíciós listáiban szereplő
alapértelmezett limitek közül a belföldi használat esetén az érintéses funkcióval, PIN nélkül lebonyolított
tranzakcióra vonatkozó egyszeri tranzakciós limitet módosítja, amely 2020.04.01. napjától 15.000 forintra (vagy
annak megfelelő devizára) változik.
Az egyoldalú módosítás oka: a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek XVIII. A 5.) pontjában
megfogalmazottak szerinti „a Kártyatársaság által eszközölt változtatások", illetve „az ügyletet érintő esetleges
jogszabályi, hatósági, jegybanki, Európai Központi Banki vagy egyéb adminisztratív intézkedés" ok.
A módosítások javasolt hatálybalépése 2020.06.16-i napja.
A módosításokra vonatkozó, jelen hirdetmény és a kapcsolódó kondíciós listák valamint hirdetmények 2020.06.01tõl elérhetőek a www.sberbank.hu honlapon és személyesen a bankfiókokban.
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján tájékoztatjuk, hogy a Bank által
javasoltan 2020.06.16. napjától hatályba lépő fenti módosításokat a Bank elfogadottnak tekinti, ha azok javasolt
hatályba lépése előtt 2020.06.15. nap végéig személyesen bankfiókunkban/kapcsolattartójánál vagy írásban nem
nyilatkozik akként, hogy a módosításokat nem fogadja el.
Amennyiben Ön a módosításokat nem fogadja el, úgy a módosítások hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a
Szerződés azonnali hatályú és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.
Egyúttal tájékoztatjuk Ügyfeleinket arról, hogy az Ügyfél a Szerződés módosítását a javasolt hatálybalépés előtt is
elfogadhatja vagy elutasíthatja. Elfogadás esetén a módosítás a Bank által javasolt időpontban lép hatályba. A
módosítások elutasítása a Szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül, amelynek gyakorlására az Ügyfél
díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen jogosult.

Közzététel napja: Budapest, 2020.06.01.
Sberbank Magyarország Zrt.

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