
Meghirdetve:

Hatályos:

 -

 -

2 344 Ft

díjmentes

Az Optima számlacsomagot igénybe vehetik azon ügyfelek, akik vállalják, hogy számlájukon havonta legalább 65.000,- Ft egyösszegű jóváírás

teljesül és a számláról havonta legalább 2 db közüzemi csoportos beszedési megbízást teljesítenek. 

Amennyiben az Ügyfél a választott számlacsomag keretén belül egynél több lakossági bankszámlát vezet, akkor:

- valamennyi bankszámla vonatkozásában a számlacsomagra vonatkozó Kondíciós Listában feltüntetett tranzakciós díjkedvezmények

érvényesek;

- a csomagba bevont forint folyószámla vonatkozásában a számlacsomag havi díj érvényes;

- a további számlák vonatkozásában a 2012. december 28. előtt megkötött szerződésekre vonatkozó Standard Lakossági Bankszámla vagy az

adott alszámlára vonatkozó Kondíciós Listákban feltüntetett számlavezetési díj kerül alkalmazásra.

Egyéb díjtételek vonatkozásában a 2012. december 28. előtt megkötött szerződésekre vonatkozó Standard Lakossági Bankszámla Kondíciós

Listában feltüntetett díjmértékek kerülnek alkalmazásra.

Számlanyitás

A Medium lakossági számlacsomag neve 2008.03.26. napjától Optima számlacsomag névre változott.

Számlavezetés

+

2018. január 09-ig: Maestro bankkártya

Sberbank Online Banking - interneten keresztüli ügyintézés és információkérés

- MasterCard bankkártya

MasterCard Gold bankkártya

1 db bankkártya

Számlacsomag igénybe vételének feltételei

Választható bankkártyatípusok

Amennyiben a számlacsomagban meghatározott szolgáltatások, illetve feltételek közül bármelyik megszűnik, a megszűnés napjától az Ügyfél

Bankkal kötött bankszámlaszerződésére a Bank Standard lakossági bankszámlára meghirdetett kondíciói vonatkoznak. 

1 db devizaszámla havi számlavezetési díja

+

5 000 Ft

díjmentes

Kedvezményes devizaforgalmi kondíciók

A számlacsomag keretén belül igényelhető egyéb kedvezmények

6 000 Ft

Sberbank SMS szolgáltatás

Az újonnan megkötött első Sberbank SMS szolgáltatási szerződés esetén annak

megkötésének hónapjában és az azt követő három teljes naptári hónapban (akciós

időszak) a szolgáltatás havi díja és a szolgáltatáshoz kapcsolódó SMS díjak akciós

jelleggel nem kerülnek felszámításra. A szolgáltatásra vonatkozó akció abban az

esetben vehető igénybe, amennyiben az ügyfél/számlatulajdonos és a Sberbank

Magyarország Zrt. között nem állt fenn korábban érvényes és hatályos Sberbank SMS

szolgáltatási szerződés. A Sberbank SMS szolgáltatási szerződés megkötését követő

negyedik hónaptól - az akciós időszak lejáratát követően - a havi díj 50%-os

kedvezménnyel, a többi díj és jutalék pedig az Általános Kondíciós Lista szerint kerülnek

felszámításra.

Egyszeri igénylési díj

1 db - interneten keresztüli ügyintézést biztosító -  

token és felhasználó paraméterezés díja

Token csere díja

Terhelése a token élettartamának lejáratakor 

esedékes (a Sberbank Online Banking szerződés 

megkötésétől számított 5. év után)

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ SZÁMLACSOMAG

A számlacsomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza

+

+

1 db lakossági forint bankszámla

Általános Kondíciós Lista - Lakossági számlacsomag kondíciók

2018. augusztus 15.

OPTIMA SZÁMLACSOMAG

Sberbank Telebank szolgáltatás

(kivéve a jelen Kondíciós Listában a konkrét kondíciónál megjelölt - ettől eltérő - hatálybalépési időponttal meghirdetett kondíciók)

A jelen Hirdetményben fel nem tüntetett egyéb banki termékek és szolgáltatások díjai az Általános Kondíciós Listában meghatározott 

standard lakossági bankszámla kondíciói szerint alakulnak.

2018. augusztus 15.

A hirdetményben feltüntetett kondíciókra vonatkozóan a Bank új szerződést nem köt.

A jelen hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2012. december 28. előtt megkötött szerződésekre vonatkoznak.

HUF

Havi számlavezetési díj a számla devizanemében feltételek teljesítés eseténSzámla devizaneme

Számlacsomag váltás díja 
(1)

Havi számlavezetési díj a számla devizanemében feltételek nem teljesítés esetén

(1)
 Számlacsomagból történő kilépéskor, és egyidejűleg másik számlacsomagra történő váltáskor.

783 Ft

1 383 Ft

Számla kamatozása A Betéti Hirdetményben meghatározott Európa-számla kamatozás szerint

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.
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NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ SZÁMLACSOMAG

Általános Kondíciós Lista - Lakossági számlacsomag kondíciók

OPTIMA SZÁMLACSOMAG

Terhelés

-

-

-

-

-

-

Jóváírás

Terhelés

-

-

-

- bankon kivülre, egyéb esetben 

-
belföldi Sberbank ATM-ből havonta az első 2 

tranzakció
díjmentes

Kedvezményes tranzakciós díjak Maestro és MasterCard bankkártyák esetén

(2)
2016.11.01-től a SEPA elszámolási körön kívül eső deviza átutalások esetén (2016.10.31-ig leadott SEPA elszámolási körbe eső deviza átutalások esetén is)

IBAN és BIC kód feltüntetése szükséges.

bankon kívülre, EUR devizanemben 100 EUR alatt

Magyarországra, EGT tagországokba

bankon kívülre, egyéb esetben 

Bankkártya

0,71% min. 5.796 Ft, max. 174.657 Ft

5 796 Ft

0,71% min. 5.796 Ft, max. 174.657 Ft

díjmentes

* Elektronikusan leadott megbízás: Sberbank Business Online vagy Sberbank Online Telebank rendszeren keresztül leadott megbízás. 

ATM készpénzfelvét

Devizafizetési forgalom 

külföldre irányuló átutalás forint vagy devizaszámla terhére, bármely devizanemben és 

devizautalás forint vagy devizaszámla terhére Magyarországon vezetett bankszámla javára

Bankfiókban leadott megbízások esetén

Sberbank Telebankon vagy elektronikusan* leadott megbízások esetén
Eseti deviza átutalási megbízás teljesítése

2016.11.01-től beleértve a SEPA deviza átutalásokat is
(2)

Eseti deviza átutalási megbízás teljesítése 

2016.11.01-től beleértve a SEPA deviza átutalásokat is
(2)

Elszámolás forint- vagy devizaszámla javára
2016.11.01-től beleértve a SEPA deviza átutalásokat is

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára

bankon kívülre

Csoportos beszedési megbízás teljesítése

bankon kívülre, EUR devizanemben 100 EUR alatt 

Magyarországra, EGT tagországokba

Állandó átutalási megbízás teljesítése

5 796 Ft

150 Ft

264 Ft

139 Ft

díjmentesbankon belülre, saját számlára

Forint fizetési forgalom 

forint számla terhére, forint devizanemben, Magyarországon vezetett bankszámla javára

bankon belülre, saját számlára

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára

bankon kívülre

113 Ft

0,75% min. 405 Ft, max. 40.000 Ft

0,75% min. 415 Ft, max. 41.000 Ft

Eseti átutalási megbízás teljesítése Sberbank Telebankon vagy elektronikusan* leadott megbízások esetén

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