
A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye

A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat (Általános Szerződési Feltétel), a lakossági forintszámlák általános kondícióit a Bank 
Általános Kondíciós Listája tartalmazza.

A Bankkártyás Extra Szolgáltatás választható megtakarítási összegei 

100 Ft, 200 Ft, 300 Ft, 400 Ft, 500 Ft

Az előre meghatározott megtakarítási összeg átvezetésének folyamata

A jelen hirdetményben feltüntetett konstrukció az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által nyújtott betétbiztosítással rendelkezik. A 
betétbiztosítással kapcsolatos bővebb tájékoztatást a Bank Általános Szerződési Feltételeiben találhat.

A változtatás jogát a Bank fenntartja.

A Talon Plusz megtakarítási számla nyitásának feltételei, kapcsolódó díjainak és jutalékainak mértéke a Talon
Plusz megtakarítási számla Hirdetményében található. 

Amennyiben a kártyás tranzakció kezdeményezésével egyidőben a megtakarítási összeg átvezetésre nincs
elegendő fedezet, az átvezetésre sem a tranzakció kezdeményezésének időpontjában, sem utólagosan nem kerül
sor.
A megtakarítási összeg átvezetése abban az esetben teljesül, amennyiben a Talon Plusz megtakarítási számla
az átvezetési tranzakció napján létezik. 

A megtakarítási összeg átvezetése kizárólag a kártyafedezeti számla terhére történik, amelynek a napi egyenlege
a választható megtakarítási összeggel csökken az átvezetési tranzakció napján.

A Szolgáltatás bármely lakossági, forint alapú betéti bankkártyához beállítható.

A Bank a bankkártyás tranzakció jogosságának vizsgálata nélkül hajtja végre a tranzakció kezdeményezésének

napján az átvezetést.1

1A bankkártya használatával felmerülő további szabályokat a Bankkártya Általános Szerződési Feltétele
tartalmazza.

A megtakarítási összeg átvezetésének alapjául szolgáló tranzakciók: 

a) bármely POS terminálon keresztüli bankkártyás vásárlás

b) interneten keresztül történő bankkártyás vásárlás
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MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Minden sikeresen engedélyezett tranzakció után (annak könyvelésétől függetlenül), az előre meghatározott
tranzakciónkénti megtakarítási összegek (továbbiakban: megtakarítási összeg) naponta, összesítve kerülnek
átvezetésre a Talon Plusz megtakarítási számlára.

 A Bankkártyás Extra Szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének feltétele, 
hogy az Ügyfél rendelkezzen Talon Plusz megtakarítási számlával és a Banknál vezetett fizetési számlához
kapcsolódó betéti bankkártya szerződéssel.

A Szolgáltatás ingyenes, annak során az ügyfél bármely, a Bankkártyás Extra Szolgáltatás szerződésében
megadott betéti bankkártyájával történő vásárlása után, a vásárlás értékhatárától függetlenül az általa
megválasztott megtakarítási összeg átvezetésre és jóváírásra kerül a Banknál vezetett fizetési számlájáról a
Talon Plusz megtakarítási számlájára.

Bankkártyás Extra Szolgáltatás 

Talon Plusz Megtakarítási Számla

www.sberbank.hu   1/1


