
Meghirdetve:

Hatályos:

**

Terhelés

- 0,12% min. 236 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

-
0,17% min. 334 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

0,21% min. 334 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

- 0,15% min. 328 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

-

0,22% min. 431 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

0,25% min. 431 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

- 0,12% min. 236 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

-
0,17% min. 334 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

0,21% min. 334 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára

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

Eseti átutalási megbízás teljesítése Elektronikusan* leadott megbízások esetén

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára

Állandó átutalási megbízás teljesítése Bankfiókban vagy Sberbank Telebankon leadott megbízások esetén

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára

2019.12.15-2020.04.15 közötti 

határozott időre
2019.12.14-ig illetve 2020.04.16-tól

bankon 

kívülre

Választható bankkártya típusok**
Maestro Business bankkártya* 

MasterCard Business bankkártya*

+1 db bankkártya

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ SZÁMLACSOMAG

Általános Kondíciós Lista - Vállalati számlacsomag  kondíciók

MEDICAL SZÁMLACSOMAG

A jelen hirdetményben feltüntetett kondíciók a

2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak.
A hirdetmény a mikrovállalati üzletág ügyfeleire, 

valamint a 2014.06.26-ig számlacsomagot igénybe vett vállalati ügyfelekre vonatkozik.
A hirdetményben feltüntetett kondíciókra vonatkozóan 2013. június 28-tól a Bank új szerződést nem köt.

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

standard vállalati bankszámla kondíciói szerint alakulnak.

A számlacsomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza
1 db pénzforgalmi forint bankszámla +

Sberbank Telebank szolgáltatás +

2019. november 29.

2019. december 15-től

* A bankkártya jutalékkondíciói megegyeznek a vállalati bankkártya általános kondícióival.

Jelen számlacsomagon belül Maestro Business bankkártya nem igényelhető 2018.01.10-től, mivel a Bank a termék értékesítését

megszünteti. A számlacsomagon belül 2018.01.09-ig igényelt Maestro Business bankkártya esetén a jelen számlacsomagokban

foglalt kedvezményeket Bankunk továbbra is biztosítja.

A Medical csomagot azon egészségügyi tevékenységet végző szervezetek és egyéni vállalkozók vehetik igénybe, amelyek a

számlanyitáskor a Sberbank Magyarország Zrt. részére igazolni tudják, hogy ennek megfelelő TEÁOR kód szerinti tevékenység

végzésére jogosultak.

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

Ügyfél Bankkal kötött bankszámlaszerződésére a Bank a standard vállalati bankszámlára meghirdetett kondíciói vonatkoznak. 

Amennyiben az Ügyfél a választott számlacsomag keretén belül egynél több vállalati 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. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkozó Standard

Vállalati Bankszámla vagy az adott alszámlára vonatkozó Kondíciós Listákban feltüntetett számlavezetési díj kerül alkalmazásra.

Egyéb díjtételek vonatkozásában a 2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkozó Standard

Vállalati Bankszámla Kondíciós Listában feltüntetett díjmértékek kerülnek alkalmazásra.

Számlavezetés

Sberbank SMS szolgáltatás +

Számla kamatozása A Betéti Hirdetmény szerint

Havi számlavezetési díj

a számla devizanemében
díjmentes

Számla devizaneme HUF

bankon 

kívülre

2019.12.15-2020.04.15 közötti 

határozott időre
2019.12.14-ig illetve 2020.04.16-tól

bankon 

kívülre

2019.12.15-2020.04.15 közötti 

határozott időre Sberbank 

Telebankon leadott megbízások 

esetén

bankfiókban leadott megbízások esetén 

illetve 2019.12.14-ig illetve 2020.04.16-

tól Sberbank Telebankon leadott 

megbízások esetén

Állandó átutalási megbízás teljesítése Elektronikusan* leadott megbízások esetén

Forint fizetési forgalom 

forint számla terhére, forint devizanemben, Magyarországon vezetett bankszámla javára

Díjtétel mértéke Könyvelési díj mértéke

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

0,17% min. 334 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

-

0,22% min. 431 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

-

0,25% min. 431 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

Havi díj díjmentes

Elektronikus banki szolgáltatások

Sberbank SMS szolgáltatás

Devizafizetési forgalom 

külföldre irányuló átutalás forint vagy devizaszámla terhére, bármely devizanemben és 

devizautalás forint vagy devizaszámla terhére Magyarországon vezetett bankszámla javára

Terhelés Díjtétel mértéke Könyvelési díj mértéke

Állandó (7)  deviza átutalási megbízás teljesítése Sberbank Telebankon leadott megbízások esetén

Állandó (7)  deviza átutalási megbízás teljesítése Bankfiókban leadott megbízások esetén

bankon kívülre, EUR devizanemben EGT 

tagországokba kivéve Magyarország (2) (3) 

2019.12.15-2020.04.15 közötti határozott időre

(7) A díjtétel a devizafizetési forgalmon belül a forint bankszámla terhére forintban külföldre kezdeményezett állandó átutalás fizetési megbízás esetén kizárólag

abban az esetben alkalmazandó, ha az ügyfél a szolgáltatásra elkülönült megállapodást kötött.

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

bankon kívülre, EUR devizanemben EGT 

tagországokba kivéve Magyarország (2) (3) 

2019.12.15-2020.04.15 közötti határozott időre

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

(3) 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.

Eseti és állandó (7)  deviza átutalási megbízás Elektronikus* úton leadott megbízások esetén

bankon kívülre, EUR devizanemben EGT 

tagországokba kivéve Magyarország (2) (3) 

2019.12.15-2020.04.15 közötti határozott időre

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