
Ügyfélszám: Forrás számla:

Ügyfélnév: (folyószámla)

A megtakarítási számla nyitásakor elhelyezett összeg Devizanem HUF

Konstrukció:

- -

nem

Feltételek:

Kelt:

Kamatláb 2,60%

1 000 000 Ft-tól

2,90%

Átlagegyenleg 0-299 999 Ft 300 000 Ft- 999 999 Ft 1 000 000 Ft-tól

Amennyiben a minimum összeg elhelyezésére vonatkozó bankon belüli átutalási megbízás leadása 12.00 óra után történik,

abban az esetben az összeg az igénylést követő munkanapon kerül a TALON megtakarítási számlán jóváírásra.

TALON MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA IGÉNYLŐLAP
MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TALON megtakarítási számla

Megtakarítási számla száma:

Elégedett Ügyfél Program:

Kérem a megadott forrás bankszámlámról történő bankon belüli átutalással az alábbi TALON megtakarítási számla

megnyitását. (Amennyiben a hirdetményben előírt minimum összeg elhelyezése nem  készpénzbefizetéssel történik.)

Igénylés napja:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank Általános Szerződési Feltételei, a Betéti keretszerződés,

valamint a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak.

adott hónap naptári napjainak száma

Kamatjóváírás havonta, az adott naptári hónapra számított átlagegyenleg alapján, legkésőbb a kamatperiódust követő hónap

5. munkanapjáig történik.

Kamatszámítás módja:

Σnapi záróegyenlegek
x   kamatláb  x egyenleggel rendelkező napok száma/ 365

A feltételek nem teljesítése esetén az adott naptári hónapban alkalmazott kamatláb 0,10%.

- adott naptári hónapban a megtakarítási számlára minimum 5 000 Ft jóváírás (készpénzbefizetés, Bankon kívüli bankszámláról indított átutalás vagy Bankon

belüli bankszámláról indított átutalás) érkezik.

jegybanki alapkamat-1,20%Kamatláb
(1)(2)(3)

2,20%

- adott naptári hónapban a megtakarítási számlán nem történik terhelési tranzakció, és

(3)
 A kamatláb mértéke 2013. május 01. és 2022. március 31. között.

jegybanki alapkamat-0,80%

(1)
A kamatláb mértéke havonta változó, minden hónap első napján változik, melyet a Sberbank Magyarország Zrt. az alábbiak szerint állapít meg; a kamatláb a

minden hónap első napját megelőző első banki munkanapon jegyzett jegybanki (MNB) alapkamat értéke csökkentve a fentiekben meghatározott mértékkel. A

kamatláb min. évi 0,10%.  (EBKM 0,10%)

jegybanki alapkamat-0,50%

(2)
A TALON megtakarítási számla fent részletezett kamatának jóváírásához az alábbi feltételek teljesítése szükséges:

A TALON megtakarítási számla kamatozása az igénylés napján:

300 000 Ft- 999 999 FtÁtlagegyenleg 0-299 999 Ft

Ügyfél aláírása Sberbank Magyarország Zrt.

A Bank a bankszámlakivonatot lakossági Ügyfelei részére havi gyakorisággal állítja elő és postai úton küldi meg a

Számlatulajdonos által megadott levelezési címre, annak hiányában a Számlatulajdonos állandó lakcímére.

A bankszámlakivonat postázásának lemondására kizárólag a bankszámlához kapcsolódó Sberbank Business Online és/vagy

Sberbank Online Banking szolgáltatás esetén van lehetőség. Az Ügyfél a bankszámlához kapcsolódó Sberbank Business

Online és/vagy Sberbank Online Banking szolgáltatás esetén a bankszámlakivonat postázását kéri     , nem kéri      .

Levelezési cím:

TALON megtakarítási számla.xlsm / Igénylőlap


