
Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Sberbank Magyarország Zrt. (Bank) a jelenleg alkalmazott MC v3.23 verziószámú 

Multicash szoftvercsomagot (Sberbank Business Online) a bankszektorban alkalmazott egyik legkorszerűbb, MC v4.0 

verziószámú Multicash szoftvercsomagra frissíti. 

A verziófrissítéssel Bankunk célja a teljesebb felhasználói élmény biztosítása, illetve az Európai Bankhatóság 

elvárásainak és a Pénzforgalmi irányelvnek (PSD2, azaz a módosított 2015/2366 Pénzforgalmi Irányelv) való 

megfelelés. Emellett a verziófrissítést az online végrehajtott elektronikus fizetések biztonságosabbá tétele és a legújabb 

pénzügyi digitalizációs elvárásokhoz való alkalmazkodás is indokolja. 

Miért lesz előnyös az Ön számára a MC v4.0 szoftver használata? 

A MC v4.0 verzióban megújul a felhasználói felület, leegyszerűsödik a program használata, teljeskörű adattitkosítás 

kerül bevezetésre (a PSD2 előírásait is figyelembe véve). Új funkciókat teszünk elérhetővé Önnek magyar és angol 

nyelven (listagenerátor, testre szabható dashboard, elektronikus aláírás, szabadformátumú megbízás benyújtására 

nyílik lehetőség). 

A szabadformátumú megbízással a következő szolgáltatásokat érheti el: 

Fizetésforgalmi rendelkezések 

• Deviza átutalási megbízás módosítás 

• Rendelkezés visszaérkezett devizamegbízásról 

• Deviza megbízás törlés 

• SWIFT igazolás igénylés 

• Jóváírt bejövő tétel visszautalása 

• HUF átutalás visszahívás 

 

Egyéb rendelkezések 

• Betétlekötési megbízás beküldése 

• Bankkártya limitemelés 

• Online Banking limitemelés 

 

Milyen informatikai háttér szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez? 
 

A program telepítésének minimális hardver követelményei: 
2 GB RAM memória, Dual Core processzor, standard HDD, minimum 1280 x 800 felbontás és 15"-os monitor 
 

A program telepítésének minimális szoftver követelményei: 
Lokális: Windows 7 vagy újabb. Hálózati: Windows 2008 R2 vagy újabb 
 
Kérjük, ellenőrizze számítógépét, hogy megfelel-e a fenti követelményeknek!  

 

Az Önnél jelenleg telepített korábbi (v3.23, v3.01) verzió nem alkalmas az elektronikus aláírással történő 

hitelesítésre, ezért 2019. március 31. napjával ezt a verziót a Bank megszünteti.  

2019. április 1-ét követően a Bank kizárólag a PSD2 előírásainak megfelelő, elektronikus aláírással hitelesített 

megbízásokat teljesíthet, amennyiben azok elektronikus csatornán érkeznek.  

 

Amennyiben kérdése van az új, MC v4.0 verzió telepítésének megrendelésével, vagy további teendőivel kapcsolatban 

kérjük, egyeztessen személyesen kapcsolattartójával, vagy jelezze kapcsolatfelvételi igényét közvetlenül a 

transaction_solutions@sberbank.hu emailcímen. 

 

Hogyan juttathatja el hozzánk az aláírt és kitöltött Nyilatkozatot? 
 

 beküldheti postai úton a Bank címére: Sberbank Magyarország Zrt. 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 

 beviheti és leadhatja bármely magyarországi bankfiókunkban  

 átadhatja személyes találkozó keretében a kapcsolattartójának 

 

Kérjük, a Nyilatkozatot abban az esetben is küldje vissza részünkre, amennyiben nem igényli a MC v4.0 verziójának 

telepítését! 

 



 

Milyen módon szükséges felkészülnie a MC v4.0 telepítéséhez? 
 

 Kérjük, ellenőrizze, hogy a szoftver melyik verzióját használja! 

 A telepítéshez a Windowsba rendszergazdai jogosultsággal történő belépés szükséges, ezért kérjük, hogy a 

telepítés időpontját úgy határozzák meg, hogy a telepítéskor az IT rendszergazda jelen legyen. Lokálisan 

telepített munkaállomás esetén – ha a rendszergazda nem elérhető - rendszergazdai felhasználónévvel és 

jelszóval az új szoftver telepíthető.  

 A MC v4.0 jogosultjainak beállításához kérjük, valamennyi felhasználó és a vállalkozása nevében cégszerű 

aláírási joggal rendelkező személy legyen jelen. 

 A MC v4.0 telepítését várhatóan 2018. év második felétől a telepítéssel megbízott alvállalkozónk, a Revolution 

Software Kereskedelmi Kft. megbízott képviselője (technikus) az Önnel egyeztetett helyszínen és időpontban 

végzi. A megbeszélt időpontot legkésőbb egy munkanappal korábban módosíthatja. 

 2018. december 15-ig beérkezett teljeskörű igénylés esetén a MC v4.0 verzió telepítésének költségét Bankunk 

átvállalja, azonban ha a telepítés az Ön oldalán felmerülő okok miatt meghiúsul, minden további kiszállással 

összefüggésben keletkező költséget a Bank áthárítja. 

 

Hol kaphat technikai segítséget? 
 

Felmerülő rendszertechnikai kérdéseikkel kérjük, forduljanak a Sberbank Electronic Banking Helpdesk munkatársaihoz 

a +36 1 411 4177 telefonszámon.  

 

Bízunk benne, hogy a Sberbank Business Online új verzióját megelégedéssel fogják használni! 

Együttműködését ezúton is köszönjük. 

 

 

 

Tisztelettel:  

Sberbank Magyarország Zrt. 

 


