HIRDETMÉNY
a lakossági, mikvovállalati valamint KKV és nagyvállalati Ügyfeleknek nyújtott számla-, és
bankkártya termékekre vonatkozó

Lakossági
Ügyfelek esetén

Mikrovállalati
Ügyfelek esetén

KKV
és
nagyvállalati
Ügyfelek esetén
Mikrovállalati
valamint KKV és
nagyvállalati
Ügyfelek esetén

- Általános Kondíciós Lista - Lakossági számlacsomag kondíciók - Fair számlacsomag
- Prémium* számlacsomag Hirdetmény - Kedvezményes számlavezetési feltételekre vonatkozóan Lakossági Ügyfelek részére
- Komfort* számlacsomag Hirdetmény - Kedvezményes számlavezetési feltételekre vonatkozóan Lakossági Ügyfelek részére
- A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye lakossági ügyfélcsoportoknak
2012.12.28. előtt és 2012.12.28. napján vagy azt követően szerződött ügyfelek esetén
- Általános Kondíciós Lista - Lakossági számlacsomag kondíciók – Business Munkavállalói
számlacsomag 2012.12.28. előtt és 2012.12.28. napján vagy azt követően szerződött ügyfelek
esetén
- Általános Kondíciós Lista – Lakossági bankkártyák általános kondíciói 2012.12.28. előtt és
2012.12.28. napján vagy azt követően szerződött ügyfelek esetén
- Általános Kondíciós Lista - Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner Számlacsomagok díjai és
jutalékai
- HIRDETMÉNY a Partner Fix Nullázó Számlacsomag Akció feltételeiről
- HIRDETMÉNY az Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció feltételeiről
- Általános Kondíciós Lista – Nem értékesíthető Mikrovállalati számlatermék konstrukciók –
2012.12.28 előtt szerződött ügyfelek esetén
- Általános Kondíciós Lista – Vállalati bankkártyák általános kondíciói 2012.12.28. előtt és
2012.12.28. napján vagy azt követően szerződött ügyfelek esetén
- Általános Kondíciós Lista KKV és Vállalati ügyfelek részére – Vállalati bankkártyák általános
kondíciói 2012.12.28. előtt és 2012.12.28. napján vagy azt követően szerződött ügyfelek esetén
- A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye - Széchenyi Kártya
- A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye – Széchenyi Kártya Plusz
- A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye - Agrár Széchenyi Kártya
(Az egyes hitel konstrukciókra vonatkozó kondíciókat a módosítás nem érinti.)

elnevezésű kondíciós listák illetve hirdetmények módosításáról
A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: Bank) tájékoztatja tisztelt
Ügyfeleit, hogy a közte és az Ügyfelei között 2020. október 31. nap végéig létrejött fizetési számla
(keret)szerződések, bankkártya-szerződések valamint számlacsomag-szerződések (a továbbiakban a jelen
Hirdetményben: Érintett Szerződések) vonatkozásában az eredetileg 2020.09.30-i lejárati dátummal
meghirdetett, Határozott Idejű Szerződésmódosítással érintett kondíciós listákat a Határozott Idejű
Szerződésmódosítással érintett díjtételek vonatkozásában 2021.01.12. napjával egyoldalúan, nem
kedvezőtlenül módosítja.
A jelen Hirdetményben közzétett feltételek a 2020.11.02-től létrejött szerződésekre 2020. 11.02. napjától
irányadóak.
A Bank a 2020. október 31. nap végéig létrejött Érintett Szerződések vonatkozásában a 2020.09.30. napja és a nem
kedvezőtlen módosítás, hatályba lépése, 2021.01.12 közötti időszakban, az Ügyfelek részére nem hátrányos,
javasoltan 2021.01.12-től hatályos módosítással azonos módon kezeli az érintett tranzakciókat és azok díjtételeit;
amelyek a következők:
- 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" és a 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 Listákban a "Bankpénztárból készpénzfelvétel
bankkártyával - külföldi bankfiók pénztár – EUR devizanemben EGT országban kezdeményezett
készpénzfelvétel" díja; továbbá
- az érintett lakossági és mikrovállalati számlacsomag hirdetményekben meghirdetett meghatározott számú
kedvezményes belföldi bármely vagy belföldi idegen ATM-ből való készpénzfelvétel mellett a külföldi
ATM-ből való EUR devizanemben EGT országban kezdeményezett készpénzfelvételi tranzakciók
maximális darabszámban való figyelembevétele.
A módosítások tételesen:
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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Lakossági ügyfelek esetén
Az „Általános Kondíciós Lista - Lakossági számlacsomag kondíciók – Fair számlacsomag” megnevezésű
dokumentum I/4. pontjában:
„Bankkártya kondíciók1
Díjtétel megnevezése
1. kategória
2. kategória
3. kategória
ATM készpénzfelvétel bármely belföldi ATM-ből vagy EUR devizanemben EGT országbeli külföldi ATM-ből
bankkártyával
Visszavonásig
tartó
akciós
Első 2 tranzakció / hó:
Első 3 tranzakció / hó:
időszakban
0 Ft +
0 Ft +
(tranzakciós díj + könyvelési díj)
0,00% max. 0 Ft
0,00% max. 0 Ft
Első 1 tranzakció / hó:
Első 2 tranzakció / hó:
Első 3 tranzakció / hó:
Akciós időszak lejáratát követően
0 Ft +
0 Ft +
0 Ft +
(tranzakciós díj + könyvelési díj)
0,60% max. 6 000 Ft
0,60% max. 6 000 Ft
0,60% max. 6 000 Ft
A bankkártya éves díjkedvezmény kizárólag a számlacsomagra vonatkozó szerződés kötését követően, a forint főszámlához újonnan igényelt,
első MasterCard – a Gold kártyát ide nem értve – bankkártyára érvényesíthető! A bankkártya éves díjkedvezmény igénybe vételére a
számlacsomag érvényességi ideje alatt egyszer van lehetőség.
Az egyes kategóriákban az ATM-ből történő készpénzfelvételi díjra vonatkozó, darabszámban meghatározott tranzakció(k) számlálása a
kategória érvényességi napján kezdődik. A darabszámban meghatározott tranzakció(k) (pénzforgalmi műveletek) után díj(ak)-at a Bank nem
számít fel, ezen felül a bármely belföldi ATM-ből történő készpénzfelvétel díja és a kapcsolódó könyvelési díj minden esetben a tranzakció
összegének terhelésével egyidejűleg kerül leterhelésre.
Az ATM-ből történő készpénz felvételek tényleges könyvelési időpontja a nemzetközi kártyatársaságok és az elszámolásban résztvevő egyéb
hitelintézetek által alkalmazott határidőktől függ. A Bank ezen, általa nem befolyásolható körülmények miatt nem vállal felelősséget arra, hogy a
tárgyhónapban bonyolított tranzakció könyvelése szintén tárgyhónapban megtörténik. A bármely belföldi ATM-ből történő készpénz felvétel díjára
vonatkozó kedvezmények nyújtása fentiek figyelembe vételével történik.”
1

A „Komfort* számlacsomag Hirdetmény - Kedvezményes számlavezetési feltételekre vonatkozóan - Lakossági
Ügyfelek részére” megnevezésű dokumentum II. fejezetén belül a Bankkártya részben:
„Kedvezményes kártya tranzakciós díjak (5)
Tranzakciós díj
Könyvelési díj mértéke
ATM készpénzfelvét
- belföldi ATM-ből vagy EUR devizanemben EGT
0 Ft
0 Ft
országbeli ATM-ből az első 2 tranzakciónál
A kedvezményes kártya tranzakciók esetén kizárólag az Ügyfél jelen számlacsomagba bevont forint főszámláján - a tárgyhónap első napjától
utolsó napjáig - ténylegesen könyvelésre került készpénz felvételek kerülnek figyelembe vételre.”
(5)

A „Prémium* számlacsomag Hirdetmény - Kedvezményes számlavezetési feltételekre vonatkozóan - Lakossági
Ügyfelek részére” megnevezésű dokumentum II. fejezetén belül a Bankkártya részben:
„Kedvezményes kártya tranzakciós díjak (4)
Tranzakciós díj
Könyvelési díj mértéke
ATM készpénzfelvét
- belföldi ATM-ből vagy EUR devizanemben EGT
0 Ft
0 Ft
országbeli ATM-ből az első 3 tranzakciónál
A kedvezményes kártya tranzakciók esetén kizárólag az Ügyfél jelen számlacsomagba bevont forint főszámláján - a tárgyhónap első napjától
utolsó napjáig - ténylegesen könyvelésre került készpénz felvételek kerülnek figyelembe vételre.”
(4)

A 2012.12.28 előtt szerződött ügyfelek esetén az „Általános Kondíciós Lista – Lakossági számlacsomag kondíciók –
Business Munkavállalói számlacsomag” megnevezésű dokumentum Bankkártyára vonatkozó részében:
„Díjtétel megnevezése
Díjtétel mértéke
ATM készpénzfelvét
- egyéb belföldi ATM-ből vagy EUR devizanemben EGT országbeli
díjmentes”
ATM-ből az első tranzakció
A 2012.12.28 napján vagy azt követően szerződött ügyfelek esetén az „Általános Kondíciós Lista – Lakossági
számlacsomag kondíciók – Business Munkavállalói számlacsomag” megnevezésű dokumentum Bankkártyára
vonatkozó részében:
„Díjtétel megnevezése
Díjtétel mértéke
Könyvelési díj mértéke
ATM készpénzfelvét
- egyéb belföldi ATM-ből vagy EUR
devizanemben EGT országbeli ATM-ből az első
díjmentes
0,60%, max. 90 000 Ft”
tranzakció

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.
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Az „A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye lakossági ügyfélcsoportoknak” megnevezésű
dokumentum I.1. a „2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre” fejezetében taglat
MonEy számlacsomag I.1.2. alfejezetében:
„A Maestro (2018. január 10-től nem forgalmazott) bankkártyák esetén
Díjtétel megnevezése

Forint számlához tartozó kártya

Tranzakciós díjak
Készpénzfelvétel bankkártyával bankpénztárból:
– külföldi bankfiók pénztár –
EUR devizanemben EGT
Díjtétel mértéke: 300 Ft
országban kezdeményezett
Könyvelési díj: 0,60% max. 6 000 Ft
készpénzfelvétel esetén
A MasterCard bankkártyák esetén
Díjtétel megnevezése

Forint számlához tartozó kártya

Tranzakciós díjak
Készpénzfelvétel bankkártyával bankpénztárból:
– külföldi bankfiók pénztár –
EUR devizanemben EGT
Díjtétel mértéke: 300 Ft
országban kezdeményezett
Könyvelési díj: 0,60% max. 6 000 Ft
készpénzfelvétel esetén

EUR számlához tartozó kártya

Díjtétel mértéke: 1 EUR
Könyvelési díj: 0,60% max. 6 000 Ft

EUR számlához tartozó kártya

Díjtétel mértéke: 1,3 EUR
Könyvelési díj: 0,60% max. 6 000 Ft”

Az „A Sberbank Magyarország Zrt. Kondíciós Listája és Hirdetménye lakossági ügyfélcsoportoknak” megnevezésű
dokumentum I.2. a „2012. december 28. napját megelőzően megkötött szerződésekre” fejezetében taglat MonEy
számlacsomag I.2.2. alfejezetében:
„A Maestro (2018. január 10-től nem forgalmazott) bankkártyák esetén
Díjtétel megnevezése

Forint számlához tartozó kártya

Tranzakciós díjak
Készpénzfelvétel bankkártyával bankpénztárból:
– külföldi bankfiók pénztár –
EUR devizanemben EGT
Díjtétel mértéke: 390 Ft
országban kezdeményezett
Könyvelési díj: készpénzfelvétel esetén
A MasterCard bankkártyák esetén
Díjtétel megnevezése

Forint számlához tartozó kártya

Tranzakciós díjak
Készpénzfelvétel bankkártyával bankpénztárból:
– külföldi bankfiók pénztár –
EUR devizanemben EGT
Díjtétel mértéke: 390 Ft
országban kezdeményezett
Könyvelési díj: készpénzfelvétel esetén

EUR számlához tartozó kártya

Díjtétel mértéke: 1,3 EUR
Könyvelési díj: -

EUR számlához tartozó kártya

Díjtétel mértéke: 1,69 EUR
Könyvelési díj: -„

Az „Általános Kondíciós Lista – Lakossági bankkártyák általános kondíciói 2012.12.28 előtt szerződött ügyfelek
esetén” megnevezésű dokumentum alábbi díjtételében:
„KÁRTYATÍPUSOK
- Maestro (elektronikus) bankkártya1 (2018. január 10-től nem forgalmazott)
- MasterCard (dombornyomott) bankkártya2
Jellemzők, díjak
- MasterCard Gold (dombornyomott) bankkártya2
HUF
EUR
Tranzakciós díjak
Készpénzfelvételek
Bankpénztárból készpénzfelvétel bankkártyával
– külföldi bankfiók pénztár –
EUR devizanemben EGT
1,54% + 693 Ft
1,54% + 3,71 EUR
országban kezdeményezett
készpénzfelvétel esetén
Maestro (elektronikus) bankkártya igénylések esetén a bankkártyák 2015. 01. 01-jét követően PayPass funkcióval ellátott Bankkártyaként
kerülnek elkészítésre. A Maestro (elektronikus) bankkártyával rendelkező Ügyfelek részére 2015. 01. 01-jét követően legyártott cserekártyák
PayPass funkcióval ellátott bankkártyaként kerülnek elkészítésre. Amennyiben Számlatulajdonos nem igényli a jelen pont szerint elkészített
1

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.
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PayPass funkcióval ellátott Maestro (elektronikus) bankkártyát, illetve cserekártyát, úgy jogosult a Bankkártya szerződés felmondására a
Bankkártya ÁSZF XVIII/B/1. pontjában foglaltak szerint.
2
MasterCard és MasterCard Gold bankkártya igénylések esetén a bankkártyák 2015. 01. 15-ét követően Paypass funkcióval ellátott
bankkártyaként kerülnek elkészítésre. A MasterCard és MasterCard Gold bankkártyával rendelkező Ügyfelek részére a 2015. 01. 15-ét követően
legyárotott cserekártyák PayPass funkcióval elátott bankkártyaként kerülnek elkészítésre. Amennyiben a Számlatulajdonos nem igényléi a jelen
pont szerint elkészített PayPass funkcióval ellátott bankkártyát, illetve cserekártyát, úgy jogosult a Bankkártya szerződés felmondására a
Bankkártya ÁSZF XVIII/B/1. pontjában foglaltak szerint.”

Az „Általános Kondíciós Lista – Lakossági bankkártyák általános kondíciói 2012.12.28. napján vagy azt követően
szerződött ügyfelek esetén” megnevezésű dokumentum alábbi díjtételében, a könyvelési díjat nem érintve:
„KÁRTYATÍPUSOK
- Maestro (elektronikus) bankkártya1 (2018. január 10-től nem forgalmazott)
- MasterCard (dombornyomott) bankkártya2
Jellemzők, díjak
- MasterCard Gold (dombornyomott) bankkártya2
HUF
EUR
Tranzakciós díjak

Díjtétel
Készpénzfelvételek
Bankpénztárból készpénzfelvétel bankkártyával
– külföldi bankfiók pénztár –
EUR devizanemben EGT
0,46% + 693 Ft
országban kezdeményezett
készpénzfelvétel esetén

Díjtétel

0,46% + 3,71 EUR

Maestro (elektronikus) bankkártya igénylések esetén a bankkártyák 2015. 01. 01-jét követően PayPass funkcióval ellátott Bankkártyaként
kerülnek elkészítésre. A Maestro (elektronikus) bankkártyával rendelkező Ügyfelek részére 2015. 01. 01-jét követően legyártott cserekártyák
PayPass funkcióval ellátott bankkártyaként kerülnek elkészítésre. Amennyiben Számlatulajdonos nem igényli a jelen pont szerint elkészített
PayPass funkcióval ellátott Maestro (elektronikus) bankkártyát, illetve cserekártyát, úgy jogosult a Bankkártya szerződés felmondására a
Bankkártya ÁSZF XVIII/B/1. pontjában foglaltak szerint.
2
MasterCard és MasterCard Gold bankkártya igénylések esetén a bankkártyák 2015. 01. 15-ét követően Paypass funkcióval ellátott
bankkártyaként kerülnek elkészítésre. A MasterCard és MasterCard Gold bankkártyával rendelkező Ügyfelek részére a 2015. 01. 15-ét követően
legyárotott cserekártyák PayPass funkcióval elátott bankkártyaként kerülnek elkészítésre. Amennyiben a Számlatulajdonos nem igényléi a jelen
pont szerint elkészített PayPass funkcióval ellátott bankkártyát, illetve cserekártyát, úgy jogosult a Bankkártya szerződés felmondására a
Bankkártya ÁSZF XVIII/B/1. pontjában foglaltak szerint.”
1

Mikrovállalati ügyfelek esetén:
A „Hirdetmény az Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció feltételeiről” megnevezésű dokumentum 5.. f. pontja
esetén:
„a számlacsomag-szerződés megkötésétől számítottan az igényelt Maestro VAGY MasterCard Business VAGY
Agrár Széchenyi Kártya konstrukcióban igényelt MasterCard Business bankkártyával bonyolított havi első 2 db
készpénzfelvétel fizetési számlánként bármely belföldi ATM-en vagy EUR devizanemben EGT országbeli külföldi
ATM-en a mindenkor érvényes könyvelési díjon felül: díjmentes…”
Az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati számlacsomag kondíciók - Partner számlacsomagok díjai és jutalékai”
megnevezésű dokumentum a Partner Fix és Partner Flex számlacsomagok tekintetében egyaránt, a könyvelési díjat
nem érintve:
A kedvezményes bankkártya tranzakciós díjakon belül:
„Havonta az első tranzakció 0 Ft egyéb belföldi ATM-ből vagy EUR devizanemben EGT országbeli külföldi ATM-ből
kezdeményezett készpénzfelvétel esetén Maestro vagy MasterCard Business bankkártyával**
**A Partner Fix és Partner Flex számlacsomagokon belül Maestro Business bankkártya nem igényelhető 2018.01.10-től, mivel a Bank a termék
értékesítését megszünteti. A számlacsomagokon belül 2018.01.09-ig igényelt Maestro Business bankkártya esetén a jelen számlacsomagokban
foglalt kedvezményeket Bankunk továbbra is biztosítja.”

A „Hirdetmény a Partner Fix Nullázó Számlacsomag Akció feltételeiről” megnevezésű dokumentum 5. d. pontja
esetén:
„a számlacsomag-szerződés megkötésétől számítottan az igényelt MasterCard Business bankkártyával bonyolított
havi első 2 db készpénzfelvétel fizetési számlánként bármely belföldi ATM-en vagy EUR devizanemben EGT
országbeli külföldi ATM-en a vonatkozó hirdetményben meghatározott mértékű könyvelési díjon felül: díjmentes
…”
Az „Általános Kondíciós Lista – Nem értékesíthető Mikrovállalati számlatermék konstrukciók – 2012.12.28 előtt
szerződött ügyfelek esetén” megnevezésű dokumentum II.4. pontjában részletezett Medical Komplex számlacsomag
tekintetében:
A Bankkártya – ATM készpénzfelvét részen belül „az egyéb belföldi ATM-ből vagy EUR devizanemben EGT
országbeli külföldi ATM-ből kezdeményezett készpénzfelvétel havonta az első tranzakció** díjmentes
A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.
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**Minden egyéb tranzakció a vállalati bankkártyák általános kondícióinak megfelelően kerül felszámításra.”

Az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati bankkártyák általános kondíciói 2012.12.28 előtt szerződött ügyfelek esetén”
megnevezésű dokumentum alábbi díjtételében:
„KÁRTYATÍPUSOK
- Maestro (elektronikus) bankkártya1 (2018. január 10-től nem forgalmazott)
- MasterCard Business (dombornyomott) bankkártya2
Jellemzők, díjak
HUF
EUR
Tranzakciós díjak
Készpénzfelvételek
Bankpénztárból készpénzfelvétel bankkártyával
– külföldi bankfiók pénztár –
EUR devizanemben EGT
1,00% + 636 Ft
1,00% + 2,11 EUR
országban kezdeményezett
készpénzfelvétel esetén
Maestro (elektronikus) bankkártya igénylések esetén a bankkártyák 2015. 01. 01-jét követően PayPass funkcióval ellátott Bankkártyaként
kerülnek elkészítésre. A Maestro (elektronikus) bankkártyával rendelkező Ügyfelek részére 2015. 01. 01-jét követően legyártott cserekártyák
PayPass funkcióval ellátott bankkártyaként kerülnek elkészítésre. Amennyiben Számlatulajdonos nem igényli a jelen pont szerint elkészített
PayPass funkcióval ellátott Maestro (elektronikus) bankkártyát, illetve cserekártyát, úgy jogosult a Bankkártya szerződés felmondására a
Bankkártya ÁSZF XVIII/B/1. pontjában foglaltak szerint.
2
MasterCard Business bankkártya igénylések esetén a bankkártyák 2015. 01. 15-ét követően Paypass funkcióval ellátott bankkártyaként kerülnek
elkészítésre. A MasterCard Business bankkártyával rendelkező Ügyfelek részére a 2015. 01. 15-ét követően legyárotott cserekártyák PayPass
funkcióval elátott bankkártyaként kerülnek elkészítésre. Amennyiben a Számlatulajdonos nem igényléi a jelen pont szerint elkészített PayPass
funkcióval ellátott bankkártyát, illetve cserekártyát, úgy jogosult a Bankkártya szerződés felmondására a Bankkártya ÁSZF XVIII/B/1. pontjában
foglaltak szerint.”
1

Az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati bankkártyák általános kondíciói 2012.12.28. napján vagy azt követően
szerződött ügyfelek esetén” megnevezésű dokumentum alábbi díjtételében, a könyvelési díjat nem érintve:
„KÁRTYATÍPUSOK
- Maestro (elektronikus) bankkártya1 (2018. január 10-től nem forgalmazott)
- MasterCard Business (dombornyomott) bankkártya2
Jellemzők, díjak
HUF
EUR
Tranzakciós díjak

Díjtétel
Készpénzfelvételek
Bankpénztárból készpénzfelvétel bankkártyával
– külföldi bankfiók pénztár –
EUR devizanemben EGT
0,36% + 636 Ft
országban kezdeményezett
készpénzfelvétel esetén

Díjtétel

0,36% + 2,11 EUR

Maestro (elektronikus) bankkártya igénylések esetén a bankkártyák 2015. 01. 01-jét követően PayPass funkcióval ellátott Bankkártyaként
kerülnek elkészítésre. A Maestro (elektronikus) bankkártyával rendelkező Ügyfelek részére 2015. 01. 01-jét követően legyártott cserekártyák
PayPass funkcióval ellátott bankkártyaként kerülnek elkészítésre. Amennyiben Számlatulajdonos nem igényli a jelen pont szerint elkészített
PayPass funkcióval ellátott Maestro (elektronikus) bankkártyát, illetve cserekártyát, úgy jogosult a Bankkártya szerződés felmondására a
Bankkártya ÁSZF XVIII/B/1. pontjában foglaltak szerint.
2
MasterCard Business bankkártya igénylések esetén a bankkártyák 2015. 01. 15-ét követően Paypass funkcióval ellátott bankkártyaként kerülnek
elkészítésre. A MasterCard Business bankkártyával rendelkező Ügyfelek részére a 2015. 01. 15-ét követően legyárotott cserekártyák PayPass
funkcióval elátott bankkártyaként kerülnek elkészítésre. Amennyiben a Számlatulajdonos nem igényléi a jelen pont szerint elkészített PayPass
funkcióval ellátott bankkártyát, illetve cserekártyát, úgy jogosult a Bankkártya szerződés felmondására a Bankkártya ÁSZF XVIII/B/1. pontjában
foglaltak szerint.”
1
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KKV és Nagyvállalati ügyfelek esetén
Az „Általános Kondíciós Lista KKV és Vállalati ügyfelek részére – Vállalati bankkártyák általános kondíciói
2012.12.28 előtt szerződött ügyfelek esetén” megnevezésű dokumentum alábbi díjtételében:
„KÁRTYATÍPUSOK
- Maestro (elektronikus) bankkártya2 (2018. január 10-től nem forgalmazott)
- MasterCard Business (dombornyomott) bankkártya3
Jellemzők, díjak
HUF
EUR
Tranzakciós díjak
Készpénzfelvételek
Bankpénztárból készpénzfelvétel bankkártyával
– külföldi bankfiók pénztár –
EUR devizanemben EGT
1,00% + 636 Ft
1,00% + 2,11 EUR
országban kezdeményezett
készpénzfelvétel esetén
Maestro (elektronikus) bankkártya igénylések esetén a bankkártyák 2015. 01. 01-jét követően PayPass funkcióval ellátott Bankkártyaként
kerülnek elkészítésre. A Maestro (elektronikus) bankkártyával rendelkező Ügyfelek részére 2015. 01. 01-jét követően legyártott cserekártyák
PayPass funkcióval ellátott bankkártyaként kerülnek elkészítésre. Amennyiben Számlatulajdonos nem igényli a jelen pont szerint elkészített
PayPass funkcióval ellátott Maestro (elektronikus) bankkártyát, illetve cserekártyát, úgy jogosult a Bankkártya szerződés felmondására a
Bankkártya ÁSZF XVIII/B/1. pontjában foglaltak szerint.
3
MasterCard Business bankkártya igénylések esetén a bankkártyák 2015. 01. 15-ét követően Paypass funkcióval ellátott bankkártyaként kerülnek
elkészítésre. A MasterCard Business bankkártyával rendelkező Ügyfelek részére a 2015. 01. 15-ét követően legyárotott cserekártyák PayPass
funkcióval elátott bankkártyaként kerülnek elkészítésre. Amennyiben a Számlatulajdonos nem igényléi a jelen pont szerint elkészített PayPass
funkcióval ellátott bankkártyát, illetve cserekártyát, úgy jogosult a Bankkártya szerződés felmondására a Bankkártya ÁSZF XVIII/B/1. pontjában
foglaltak szerint.”
2

Az „Általános Kondíciós Lista KKV és Vállalati ügyfelek részére – Vállalati bankkártyák általános kondíciói
2012.12.28. napján vagy azt követően szerződött ügyfelek esetén” megnevezésű dokumentum alábbi díjtételében,
a könyvelési díjat nem érintve:
„KÁRTYATÍPUSOK
- Maestro (elektronikus) bankkártya2 (2018. január 10-től nem forgalmazott)
- MasterCard Business (dombornyomott) bankkártya3
Jellemzők, díjak
HUF
EUR
Tranzakciós díjak

Díjtétel
Készpénzfelvételek
Bankpénztárból készpénzfelvétel bankkártyával
– külföldi bankfiók pénztár –
EUR devizanemben EGT
0,36% + 636 Ft
országban kezdeményezett
készpénzfelvétel esetén

Díjtétel

0,36% + 2,11 EUR

Maestro (elektronikus) bankkártya igénylések esetén a bankkártyák 2015. 01. 01-jét követően PayPass funkcióval ellátott Bankkártyaként
kerülnek elkészítésre. A Maestro (elektronikus) bankkártyával rendelkező Ügyfelek részére 2015. 01. 01-jét követően legyártott cserekártyák
PayPass funkcióval ellátott bankkártyaként kerülnek elkészítésre. Amennyiben Számlatulajdonos nem igényli a jelen pont szerint elkészített
PayPass funkcióval ellátott Maestro (elektronikus) bankkártyát, illetve cserekártyát, úgy jogosult a Bankkártya szerződés felmondására a
Bankkártya ÁSZF XVIII/B/1. pontjában foglaltak szerint.
3
MasterCard Business bankkártya igénylések esetén a bankkártyák 2015. 01. 15-ét követően Paypass funkcióval ellátott bankkártyaként kerülnek
elkészítésre. A MasterCard Business bankkártyával rendelkező Ügyfelek részére a 2015. 01. 15-ét követően legyárotott cserekártyák PayPass
funkcióval elátott bankkártyaként kerülnek elkészítésre. Amennyiben a Számlatulajdonos nem igényléi a jelen pont szerint elkészített PayPass
funkcióval ellátott bankkártyát, illetve cserekártyát, úgy jogosult a Bankkártya szerződés felmondására a Bankkártya ÁSZF XVIII/B/1. pontjában
foglaltak szerint.”
2

Mikrovállalati valamint KKV és Nagyvállalati ügyfelek esetén
A „Sberbank Magyarország Hirdetménye - Széchenyi Kártya Plusz”, „Sberbank Magyarország Hirdetménye Széchenyi Kártya” és „Sberbank Magyarország Hirdetménye – Agrár Széchenyi Kártya” megnevezésű
dokumentumok esetén a következő díjtétel, a könyvelési díjat nem érintve:
MasterCard Business bankkártya
Tranzakciós díjak
Készpénzfelvétel bankkártyával bankpénztárból:
- külföldi bankfiók pénztárából – EUR devizanemben
EGT országban kezdeményezett készpénzfelvétel
0,20% + 743 Ft
esetén
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A módosítások oka: a Bank Általános Szerződési Feltételeinek XIV/15. pontjában, valamint a Bankkártya Általános
Szerződési Feltételek XVIII. A 5.) pontjában megfogalmazottak szerinti
- "az ügyletet érintő esetleges jogszabályi, hatósági, jegybanki, Európai Központi Banki vagy egyéb
adminisztratív intézkedés" és
- "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"
okok.
A módosításokat tartalmazó kondíciós listák, hirdetmények legkésőbb 2020.12.15-től elérhetőek a www.sberbank.hu
honlapon és személyesen a bankfiókokban.
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján ezúton tájékoztatjuk tisztelt
Ügyfeleinket, hogy a Bank által javasoltan 2021.01.12. napjától hatályba lépő módosításokat Bankunk elfogadottnak
tekinti, ha annak kezdő dátuma előtt – 2021.01.11. 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 kezdő dátuma előtti napig Ön jogosult a vonatkozó szerződés azonnali hatályú és díj, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. Egyúttal tájékoztatjuk Ügyfeleinket arról, hogy az
Ügyfél a Módosításokat a kezdő dátum előtt is elfogadhatja vagy elutasíthatja. Elfogadás esetén a Módosítások a
Bank által meghirdetett kezdő dátummal hatályosulnak. A Módosítások elutasítása a vonatkozó szerződés azonnali
hatályú felmondásának minősül, amelynek gyakorlására az Ügyfél díj-, költség- vagy egyéb fizetési
kötelezettségmentesen jogosult.

Közzététel napja: Budapest, 2020.11.02.
Sberbank Magyarország Zrt.
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