
 

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

Oldal 1 / 1 
 

 

 
HIRDETMÉNY 

a 

Mikrovállalati valamint KKV és 
Nagyvállalati ügyfelek esetén  

- Széchenyi Kártya Hirdetmény 
- Agrár Széchenyi Kártya Hirdetmény 

elnevezésű hirdetmények módosításáról az azokban foglalt díj-megjelenítés helyesbítésével 

összefüggésben 
 
A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: Bank) tájékoztatja tisztelt 
ügyfeleit, hogy a mikrovállalati valamint KKV és nagyvállalati Ügyfelek Széchenyi Kártya illetve Agrár Széchenyi 
Kártya konstrukcióban kötött bankkártya-szerződéséhez kapcsolódó fenti Hirdetmények 2020.05.09. napjával 
tévesen kerültek módosításra a 2019-es KSH fogyasztói árindex mértékével a További kártyák (társkártya) 
kártyakibocsátási díja tekintetében, amely szerint az 2020.05.08-ig: 4.000,- Ft, míg 2020.05.09-től: 4.251,- Ft. 
 
A díjat a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzat 7. és 12. sz. melléklete tartalmazza, amelyben a További kártyák 
(társkártya) „kártyakibocsátási díja” / db: 4 000 Ft.  
 
 
A javítás érdekében tett módosítás lényege: 
A Bank 2020.09.15 napi javasolt hatálybalépéssel a két hirdetményben szereplő további kártyák (társkártya) 
kártyakibocsátási díját módosítja, pontosabban visszaállítja az eredeti 4 000 Ft-ra. 
 
Az egyoldalú módosítás oka: a Szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételek XIV/15. pontjának 4. 
illetve 6. francia bekezdésében taglalt: "az ügyletet érintő esetleges egyéb adminisztratív intézkedés" illetve „a Bank 
mindennapos ügymenetével összefüggésben felmerült körülmények igazolják” okok. 

 
A Bank tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a módosítás téves volta miatt 2020.05.09. napjától az esetlegesen terhelt 
4251 Ft-ot a bank sztornózta és terhelte az eredeti, 4.000,- Ft-os összegű díjat. A továbbiakban a bank a jelen 
szerződésmódosításig is az eredeti 4000 Ft-ot alkalmazza. 

 
A módosításokra vonatkozó, jelen hirdetmény és a módosítással érintett hirdetmények 2020.07.01-től 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 2020.09.15. napjától hatályba lépő fenti módosításokat a Bank elfogadottnak tekinti, ha azok javasolt 
hatályba lépése előtt 2020.09.14. 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, 2020.07.01. 

Sberbank Magyarország Zrt. 

http://www.sberbank.hu/
http://www.sberbank.hu/

