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HIRDETMÉNY 
a mikrovállalati, KKV és vállalati Ügyfeleknek nyújtott Standard Bankszámla termékekre 

vonatkozó 
2012.12.28. előtt illetve 
2012.12.28. napján vagy azt 
követően szerződött 
Ügyfelek esetén 

- Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák 
általános kondíciói - Standard Vállalati Bankszámla 

- Általános Kondíciós Lista KKV és Vállalati ügyfelek részére - 
Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói - Standard 
Vállalati Bankszámla 

elnevezésű kondíciós listák módosításáról 
 

A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; 1463 Budapest Pf. 994, nyilvántartja a Fővárosi 
Bíróság, mint Cégbíróság: 01-10-041720, a továbbiakban: Bank3 ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit a jelen 
hirdetményben megjelölt, az Ügyfeleknek pénzforgalmi szolgáltatás keretében nyújtott, Sberbank Business Online 
(MultiCash3 szolgáltatásra is irányadó, fent felsorolt kondíciós listák 2018. július 15-től hatályos módosításáról. 
 

A felsorolt kondíciós listákon belüli konkrét módosítások a Sberbank Business Online (MultiCash3 szolgáltatást 
érintően a következők: 
2012.12.28. előtt szerződett 
Ügyfelek esetén 

2012.12.28. napján vagy azt kevetően szerződett Ügyfelek esetén 

o A szolgáltatás megnevezésének pontosítása: „Sberbank Business Online” megnevezés helyett „Sberbank 
Business Online (MultiCash3” megnevezés, összhangban a Bank Általános Szerződési Feltételek elnevezésű 
üzletszabályzatában használt elnevezéssel;  

 
o a 2018. július 15. napját 

követően a Sberbank Business 
Online (MultiCash3 
szolgáltatás 4.0 verziója nem 
érhető el, a szolgáltatás v3.01 
és v3.23 verziójának a 
telepítésére lehetőség 
nincsen. 
 

o a 2018. július 15. napját követően a Sberbank Business Online (MultiCash3 
szolgáltatás 4.0 verziója érhető el a szolgáltatása új szerződést kötő 
Ügyfelek esetében, a szolgáltatás v3.01 és v3.23 verziójának a telepítésére 
lehetőség nincsen. 
o A Bank a szolgáltatás 4.0 verziója tekintetében meghatározta a „Telepítési 

díját”, amely díj alkalmanként, munkaállomásonként értendő, azzal azonban, 
hogy több munkaállomás esetében a szolgáltatás „Telepítési díja” 
tekintetében felső értékhatárt határozott meg; 
o a 2018. július 15. napját követően elérhető Sberbank Business Online 

(MultiCash3 szolgáltatás 4.0 verziója tekintetében a Bank meghatározza a 
Rendszerhasználati díjat, melynek összege: 12.000,- Ft/negyedév, 
függetlenül azon munkaállomások számától, amelyek tekintetében a 
Sberbank Business Online (MultiCash3 szolgáltatás telepítésére sor kerül.  

 

A változások 2018.07.15-től lépnek hatályba. 

A 2018. július 15. napját megelőzően megkötött Sberbank Business Online (MultiCash3 szerződés díjait a 
módosítások nem érintik.  
 

Egyúttal felhívjuk tisztelt, a Multicash szolgáltatásra legkésőbb 2018. július 14. nap végéig szerződést kötő 
Ügyfeleink figyelmét az alábbiakra:  

A telepített v3.01 és v3.23 Sberbank Business Online (MultiCash3 verziók tekintetében 2018. december 15-ig 
lehetőségük van díjmentesen kezdeményezni, és a kezdeményezés alapján 2018. december 28-ig lehetőség van a 
Multicash szolgáltatás szoftvercsomag díjmentes verziófrissítésére 4.0 verzióra. A Sberbank Business Online 
(MultiCash) szolgáltatás 4.0 verziója tekintetében a Rendszerhasználati díj eltér a v3.01 és v3.23 verzió 
esetében irányadó Rendszerhasználati díj mértékétől. 

A Multicash szolgáltatás v3.01 és v3.23 verziói 2019. január 2. napján megszűnnek, a Multicash szolgáltatás 
a 4.0-nál kisebb verziószámon ettől a dátumtól kezdődően nem lesz elérhető. 

A MultiCash 4.0 verzióra való áttéréssel kapcsolatos bővebb információt a honlapunkon talál: 
https://www.sberbank.hu/hu/vallalatok/elektronikus-szolgaltatas/business-online/multicash.html ;vagy vegye fel a 
kapcsolatot ügyfélreferensével, személyes kapcsolattartójával. Esetlegesen felmerülő rendszertechnikai 
kérdéseikkel kérjük, forduljanak a Sberbank Electronic Banking Helpdesk munkatársaihoz a +36 1 411 4177 
telefonszámon.  

A módosításokat tartalmazó Kondíciós Listák, az Általános Szerződési Feltételek és jelen kapcsolódó Hirdetmény 
2018.06.12-i közzétételi dátumtól elérhetőek bankfiókjainkban, és honlapunkon (www.sberbank.hu3. 
 

Közzététel napja: Budapest, 2018. július 12. 
Sberbank Magyarország Zrt. 


