A Sberbank Magyarország Zrt.
Hirdetménye
az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzata
2020. november 27. napjától hatályos módosításáról
A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank) ezúton felhívja
tisztelt Ügyfelei figyelmét arra, hogy Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzatát, az alábbi
Hirdetmény szerinti indokok alapján a közzététel napján, 2020. november 27. napi hatályba lépéssel
módosítja.
A módosítás lényege:
A Bank az Erős ügyfél-hitelesítés elemeként bevezeti a biometrikus hitelesítés lehetőségét a Sberbank
Online Banking szolgáltatás Sberbank Mobilbank applikációval történő igénybevétele esetére.
A módosítással érintett rendelkezések:
Az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzat XXX/4. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A Sberbank Online Banking szolgáltatásnak mobileszközökre optimalizált Sberbank Mobilbank
alkalmazás használatával történő igénybevételekor az Erős ügyfél-hitelesítést a Bank az alábbi
speciális szabályok szerint alkalmazza:
A Sberbank Mobilbank alkalmazás 2020. november 27. napot követő letöltése után az ügyfél
az adott eszközre regisztrálja a felhasználó azonosítóit Erős ügyfél-hitelesítés használatával,
melynek eredményeként az ügyfél megad egy, az adott eszközhöz rendelt azonosító kódot (a
továbbiakban: MPIN). Ezt követően az ügyfél jogosult arra, hogy a megfelelő funkcióval
rendelkező eszköz használata esetén biometrikus azonosítási elemet is hozzárendeljen az
adott eszközön használt alkalmazáshoz. Ennek eredményeként az Ügyfél az adott eszközön
használt Sberbank Mobilbank alkalmazáson az eszköz birtoklása és a regisztrált biometrikus
azonosítási elem használata vagy biometrikus azonosítás hiányában az ügyfél által ismert MPIN
megadása útján férhet hozzá a fizetési számlájához és kezdeményezhet azon tranzakciókat.
Ezekkel a hitelesítési módszerekkel az Ügyfél az SMS Limit értékéig kezdeményezhet
tranzakciókat egy adott napon, illetve biometrikus azonosítás esetén a limit értéket az Ügyfél az
esetében alkalmazható, Token eszközzel kezdeményezhető tranzakció összegértékig
megemelheti.
A módosítás okai:
A Bank Általános Szerződési Feltételek XIV/15. pontjában meghatározott alábbi ok:
- - „a Bank üzletpolitikájának változása, kockázati tényezők változása, illetőleg jogszabályváltozás,
vagy jogalkalmazási gyakorlat változása, vagy a szerződéskötést követően a Bank
mindennapos ügymenetével összefüggésben felmerült körülmények igazolják”.
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