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A Sberbank Magyarország Zrt. 

Hirdetménye 

az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzata 

2018. március 26. napjától hatályos módosításáról 
 

A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank) ezúton 

felhívja tisztelt Ügyfelei figyelmét arra, hogy Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzatát, 

az Ügyfelei és a Bank között a jelen Hirdetmény közzétételének a napját követően létrejött 

jogviszonyok vonatkozásában, az alábbi Hirdetmény szerinti indokok alapján, 2018. március 26. 

napjától módosítja. 

 

A módosítás lényege:  

A Bank bevezeti a számlacsomag fogalmát és ezzel egyúttal megszünteti a számlákkal kapcsolatos 

társtulajdonosi lehetőséget 

 

A módosítással érintett rendelkezések (idézőjelben és vastagon szedetten alább olvashatók a 

módosítással érintett rendelkezések): 

Az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzat  

 II. Az Általános Szerződési Feltételek célja, alkalmazási köre, módosítása fejezet II/7 

pontjában új fogalom kerül meghatározásra („számlacsomag” fogalma): 

 

„Számlacsomag: A fogyasztók számára nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása 

során az általánosan alkalmazandó Kondíciós Listától eltérő, speciális kondíciókat 

tartalmazó, külön Kondíciós Listában meghatározott szerződéses feltételek 

összessége.” 

 

 IX. Kamatok, jutalékok, díjak fejezet IX/1. pontja egy új második bekezdéssel egészül ki:  

 

„Számlacsomag alkalmazására vonatkozó kikötés esetén, amennyiben az Ügyfél több 

Fizetési Számlát vezet a Banknál, a Számlacsomagban meghatározott, fizetési 

megbízásokhoz kapcsolódó díjak (ideértve a könyvelési díjat is) valamennyi Fizetési 

Számlára kiterjednek, míg a számlavezetéshez kapcsolódó díjak kizárólag az adott 

Számlacsomagba bevont vagy a szerint kedvezményes számlákra korlátozódnak.” 

 

 XIV. Bankszámla fejezet XIV/8. és XIV/10. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 

 

„XIV/8. A 18. életévét be nem töltött Számlatulajdonos bankszámlájához társtulajdonos 

és társkártya nem kapcsolódhat. (2018. március 26. napja után megkötött 

szerződéseknél a bankszámlához társtulajdonos nem jelölhető meg.)” 

 

XIV/10. Amennyiben a bankszámlának több tulajdonosa van, mindegyik jogosult a 

számla feletti rendelkezésre, kivéve, ha az aláírás-bejelentő kartonon a tulajdonosok 

egybehangzóan, ettől eltérően rendelkeztek. A közös bankszámla alapján keletkező 

kötelezettségekért a tulajdonosok egyetemlegesen felelnek. A Számlatulajdonosok a 

másik rendelkezési jogát nem korlátozhatják, illetve nem vonhatják vissza. A 

bankszámla megszüntetésére csak a Számlatulajdonosok együttes rendelkezése 

alapján kerülhet sor. Ilyen számla esetében az Ügyfél köteles halál esetére szóló 
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kedvezményezettet jelölni, mely kizárólag a számla felett rendelkezésre jogosult másik 

Számlatulajdonos lehet. Ezen rendelkezések értelemszerűen vonatkoznak a közös 

tulajdonban álló betétszámlára is. (2018. március 26. napja után megkötött 

szerződéseknél a bankszámlához társtulajdonos nem jelölhető meg, így közös 

bankszámla sem jöhet létre, következésképpen 2018. március 26. napja után kötött 

szerződések esetén a jelen pontban szereplő rendelkezések nem alkalmazhatók.) 

 

 XVIII. Széfszolgáltatás fejezet XVIII/3 („Bérbeadási feltételek”) XVIII/3. pontjának 1. 

alpontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„1. A Bérlő a Széfet különféle értéktárgyai, okmányai, iratai elhelyezésére és megőrzésére 
veheti igénybe. Abban nem helyezhet el készpénzt (2018. március 26. napja után 
megkötött szerződéseknél), gyúlékony, robbanó, vagy más tűzveszélyes anyagot, sem 
olyan tárgyat, amely (akár magában, akár más anyaggal érintkezve vagy vegyülve) tüzet, 
robbanást, vagy egyéb kárt idézhet elő, vagy más tulajdonát vagy kívülálló személyek 
biztonságát veszélyeztető tárgyakat (vegyszer, gyógyszer, sugárzó anyagok, fegyver, lőszer, 
kábítószer) vagy amely romlandó, vagy amelynek Bérlő általi birtoklása jogszabályba ütközik, 
vagy amelyek a Széf vagy a Bank biztonságát veszélyeztethetik. A Bérlő felel minden, a Széf 
nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért, akkor is, ha a tárolt tárgyak veszélyes 
tulajdonságait nem ismerte.” 

 

Közzététel napja: 2018. március 26.    Sberbank Magyarország Zrt.  

 


