
 

Oldal 1 / 1 
 

 

HIRDETMÉNY 

a fogyasztónak nem minősülő Ügyfeleknek nyújtott  

Alfa számlacsomag kivezetéséről 
 
 
A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank) ezúton 
tájékoztatja Ügyfeleit arról, hogy a fogyasztónak nem minősülő, 2012.12.28 napja előtt szerződött 
Ügyfeleknek nyújtott Alfa számlacsomag elnevezésű pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó terméket 
(továbbiakban: Alfa számlacsomag) a Bank 2020.06.16-i hatállyal megszünteti, a kapcsolódó 
kondíciós lista ezen termékre vonatkozó részét* 2020.06.16. napjával hatályon kívül helyezi, és 
ezáltal az Alfa számlacsomagra szerződött ügyfelek szerződését akként módosítja, hogy ezen 
szerződésekre az Alfa számlacsomag kondíciói helyett 2020.06.16 napjától a 2012.12.28. előtt 
szerződött Ügyfelek esetén érvényesülő „Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák 
általános kondíciói – Standard Vállalati Bankszámla” megnevezésű kondíciós lista (továbbiakban: 
Standard bankszámla) vonatkozik minden tekintetben (ideértve: feltételek, kondíciók, stb.). 
* 2020.04.16-tól az „Általános Kondíciós Lista - Vállalati számlacsomag kondíciók - Alfa számlacsomag” 
megnevezésű Kondíciós Lista tartalma az „Általános Kondíciós Lista - Nem értékesíthető mikrovállalati 
számlatermék konstrukciók - 2012.12.28 előtt szerződött ügyfelek esetén” megnevezésű dokumentum 
II.1 alfejezetében szerepel és nem elkülönülten. 
 
Az egyoldalú módosítás oka: a Szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételek XIV/15. 
pontjának 6. francia bekezdésében szereplő, „a Bank üzletpolitikájának változása" ok. 
 
 
A Bank tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az Alfa számlacsomag és a Standard bankszámla 
számlavezetéssel összefüggő díjszabása azonos, azonban az Alfa számlacsomag igényléséhez és 
fenntartásához szigorúbb feltételrendszer kapcsolódik, amely feltételek így 2020.06.16-tól 
megszűnnek. 
 
A módosításokra vonatkozó, jelen hirdetmény 2020.04.01-től elérhető 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 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 módosítás 
elutasítása a Szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül, amelynek gyakorlására az Ügyfél díj-, 
költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen jogosult. 
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