HIRDETMÉNY
az Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció feltételeiről
A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7.; Cg. szám: 01-10041720; Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék; felügyeleti Szerv: Magyar
Nemzeti Bank, székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9. ; tevékenységi engedély száma:
977/1997/F; 41.061/1998 és 41.061-2/1999) (továbbiakban: Bank) Agrár Partner Fix
Számlacsomag Akciót (továbbiakban: Akció) hirdet Új ügyfelek részére a jelen
Hirdetményben meghatározott feltételek szerint.
1. Az Akcióban részt vevő számlavezetési termék
Partner Fix számlacsomag
2. Szerződéskötési időszak
2017. március 7. napjától 2017. augusztus 31. napjáig
3. Részvételi feltételek
Kizárólag azon ÚJ*, fogyasztónak nem minősülő ügyfelek (továbbiakban Ügyfél) vehetnek
részt, amelyek esetén az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
1. az Ügyfél mikrovállalati ügyfél**, amely a következő tevékenységek közül egyet vagy
többet főtevékenységként vagy melléktevékenységként végez.
TEÁOR ’08 szerint 01, 02, 03, 10, 11, 12, 15.11, 16, 20.15, 20.20, 28.3, 46.11, 46.2, 46.3,
46.61, 46.75, 47.2, 47.76, 47.81, 75.00, 77.31..
ÉS
2. az Ügyfél a Szerződéskötési időszak alatt forint fizetési számlát nyit Bankunknál
(Széchenyi Kártya Folyószámlahitel vagy Agrár Széchenyi Kártya igénylése esetén az
ezekhez kapcsolódó számlán felül nyitandó);
ÉS
3. az Ügyfél Szerződéskötési időszak alatt Partner Fix számlacsomag-szerződést köt.
(Széchenyi Kártya Folyószámlahitel vagy Agrár Széchenyi Kártya igénylése esetén az
ezekhez kapcsolódó számla mellett nyitott forint bankszámla vonható be a
számlacsomagba).
A részvételi feltételek teljesítésének fenti sorrendben kell történnie.
Az Akcióban való részvétel önkéntes.
Amennyiben az Ügyfél az Akcióban való részvételi szándékának írásban történő jelzését
követően a kedvezményekben nem kíván részt venni, az Akció befejezéséig bármikor jelezheti
a Bank felé írásban.
* Új ügyfél alatt értjük azon ügyfeleket, amelyek a Szerződéskötési időszak kezdő dátumától számított
első bankszámla-szerződés megkötésekor nem rendelkeznek a Banknál vezetett fizetési számlával.
** Mikrovállalati ügyfélnek minősül a „TÁJÉKOZTATÓ – a Sberbank Magyarország Zrt. vállalati
ügyfelek esetén alkalmazott üzletági szegmentációs irányelveiről” című dokumentum szerint
mikrovállalati üzletágba sorolt ügyfél.

4. Jogosultsági időszak (Kedvezmények biztosításának időszaka jogosultsági feltételek
teljesítése esetén.)
 Kezdő napja: legkésőbb a Partner Fix számlacsomag-szerződés megkötésétől
számított 2. banki munkanaptól
 Záró napja: 2019. március 31. napja
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5. Kedvezmény a jogosultsági időszakban
a) a számlacsomag havi díj 0 Ft a számlacsomag-szerződésben megjelölt egy darab
forint fizetési számla esetén (a számlacsomag-szerződésben megjelölt számlán felül,
Bankunknál nyitott további fizetési számla számlavezetési díja vonatkozásában a
2012.12.28. napján vagy azt követően szerződött ügyfelekre vonatkozó „Általános
Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói – Standard
Vállalati Bankszámla” Kondíciós Lista mindenkor érvényes rendelkezései az
irányadók);
b) az eseti vagy állandó forint átutalási megbízás teljesítése forint bankszámla terhére
bankon kívülre elektronikusan leadva - azaz Sberbank Online Banking vagy Sberbank
Business Online rendszeren leadva - a mindenkor érvényes könyvelési díjon felül:
0,05% minimum 50 Ft maximum 250 000 Ft (valamennyi Bankunknál vezetett forint
fizetési számla tekintetében);
c) csoportos beszedési megbízás teljesítése a mindenkor érvényes könyvelési díjon
felül: 0,05% minimum 50 Ft maximum 250 000 Ft (valamennyi Bankunknál vezetett
forint fizetési számla tekintetében);
d) forint kifizetése forint számláról pénztárban a mindenkor érvényes könyvelési díjon
felül: 0,25% minimum 350 Ft (valamennyi Bankunknál vezetett forint fizetési számla
tekintetében);
e) Maestro VAGY MasterCard Business bankkártya esetén az Ügyfél választása
alapján a számlacsomag-szerződés megkötésétől számítottan elsőként igényelt
bankkártya kibocsátásakor felszámított egyszeri díjtétel: díjmentes
(Az első bankkártyán felül igényelt bankkártyák kibocsátásakor felszámított egyszeri
díjtétel az „Általános Kondíciós lista – Vállalati bankkártyák általános kondíciói*
elnevezésű hirdetmény alapján kerül felszámításra.);
f) a számlacsomag-szerződés megkötésétől számítottan az igényelt Maestro VAGY
MasterCard Business VAGY Agrár Széchenyi Kártya konstrukcióban igényelt
MasterCard Business bankkártyával bonyolított havi első 2 db készpénzfelvétel
fizetési számlánként bármely belföldi ATM-en a mindenkor érvényes könyvelési
díjon felül: díjmentes
(Az adott hónapban a harmadik és ezt követő ATM-ből történő készpénzfelvételi
tranzakciók esetén - kártyatípustól függően - az „Agrár Széchenyi Kártya Hirdetmény”
illetve „Általános Kondíciós Lista – Vállalati bankkártyák általános kondíciói”* kondíciós
listák mindenkor érvényes rendelkezései az irányadók.);
g) Sberbank Online Banking szolgáltatás esetén az „Egyszeri igénylési díj”
díjmentes (1 db - interneten keresztüli ügyintézést biztosító - token és felhasználó
paraméterezés díja értendő alatta);
h) Sberbank SMS szolgáltatás havi díja: díjmentes (az „SMS díj belföldre” és az „SMS
díj külföldre” díjak vonatkozásában a 2012.12.28. napján vagy azt követően szerződött
ügyfelekre vonatkozó „Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák
általános kondíciói – Standard Vállalati Bankszámla” elnevezésű Kondíciós Lista
mindenkor érvényes rendelkezései az irányadók);
i) az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner
Számlacsomagok díjai és jutalékai” című Kondíciós Lista Partner Fix
számlacsomagra vonatkozó mindenkor érvényes egyéb rendelkezéseit és az abban
hivatkozott mindenkor érvényes Kondíciós Listák, Általános Szerződési Feltételek
valamint Bankkártya Általános Szerződési Feltételek, illetve - igénylése esetén - az
„Agrár Széchenyi Kártya Hirdetmény” rendelkezéseit a jelen Hirdetmény 5. a)-h)
pontokban megfogalmazott eltérésekkel kell irányadónak tekinteni.
(EBKM: 0,01%)
*a hirdetmény a Bank honlapján (www.sberbank.hu) a „Mikrovállalati Bankkártyák kondíciói”
elnevezésű linken található.
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6. Jogosultsági feltételek
A Bank a kedvezmény nyújtását abban az esetben tartja fenn a Jogosultsági időszakban,
amennyiben az ügyfél a jogosultsági időszakban fenntartja a Partner Fix számlacsomagszerződést illetve az abban megjelölt számlacsomagba bevont forint fizetési számlát.
7. Kondíciók és feltételek a jogosultsági feltételek nem-teljesítése vagy a jogosultsági időszak
lejárta esetén (Kedvezmények megszűnése)
A jogosultsági feltételek meglétét/fennállását a Bank bármikor jogosult felülvizsgálni.
A jogosultsági feltételek bármelyikének nem-teljesülése esetén, vagy a jogosultsági
időszak lejártakor az Ügyfél részére az Akcióban nyújtott kedvezmények automatikusan
megszűnnek az alábbiak szerint:
 Amennyiben az Ügyfél a jogosultsági időszak alatt Partner Fix számlacsomag-szerződését
megszünteti, vagy számlacsomagot vált, vagy a Partner Fix számlacsomag-szerződésben
megjelölt számlacsomagba bevont forint fizetési számlát megszünteti, abban az esetben a
kedvezmények megszűnésének kezdő napja a számlacsomag váltás napja, vagy a
számlacsomag-szerződés megszüntetés napja, vagy a számlacsomag-szerződésben
megjelölt számlacsomagba bevont forint fizetési számla megszüntetésének napja.
 A jogosultsági feltételeket a teljes Jogosultsági időszak alatt teljesítő ügyfelek esetén a
jogosultsági időszak lejáratát követően, azaz 2019.04.01-től:
o a jelen hirdetményben meghatározott kedvezmények megszűnnek, ÉS
o a Partner Fix számlacsomagba sorolódik automatikusan az ügyfél, ÉS
o az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner
Számlacsomagok díjai és jutalékai” című dokumentum Partner Fix számlacsomagra
vonatkozó mindenkor érvényes rendelkezéseit, és az abban hivatkozott mindenkor
érvényes Kondíciós Listák, Általános Szerződési Feltételek valamint Bankkártya
Általános Szerződési Feltételek, illetve - igénylése esetén - az „Agrár Széchenyi Kártya
Hirdetmény” rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
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8. Záró rendelkezések
A Bank saját diszkrecionális hatáskörében, üzletpolitikai megfontolásokból, egyedi esetekben
a fentiektől eltérő módon is dönthet nem hátrányos módon egyes ügyfelek akcióban való
részvételét illetve akcióra való jogosultságát illetően.
A Bank jogosult az Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció feltételeiről szóló Hirdetményt nem
visszamenőleges hatállyal, a jövőre nézve az Ügyfelek számára nem hátrányosan,
egyoldalúan módosítani.
Az jelen Akció kedvezményét egy vállalati Ügyfél csak egyszer veheti igénybe.
Az Akció kedvezményei más akciók kedvezményeivel és egyéb akciókkal nem vonhatók
össze.
Az Akció lebonyolítása, és az abban való részvétel jelen Hirdetményben foglaltak szerint
történik. A jelen Hirdetményben érintett banki termékek esetén a jelen Hirdetményben nem
szabályozott kérdésekben:
 a számlavezetési szolgáltatások tekintetében a számlacsomag-szerződést, az „Általános
Kondíciós Lista – Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner Számlacsomagok díjai és
jutalékai” című Kondíciós Lista mindenkor érvényes rendelkezéseit és az abban
hivatkozott mindenkor érvényes Kondíciós Listákat, illetve az Általános Szerződési
Feltételek és a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit kell alkalmazni;
 az Agrár Széchenyi Kártya tekintetében a vonatkozó hitelszerződés, Kondíciós Lista,
Hirdetmény és Terméktájékoztató rendelkezései az irányadók.
Fentieken túl irányadók a vonatkozó jogszabályok rendelkezései valamint a Bank mindenkori
Kockázatvállalási Üzletszabályzata.
EBKM: 0,01%
Az Ügyfél az Agrár Partner Fix Számlacsomag Akció feltételeiről szóló Hirdetményt az akció
teljes időtartama alatt a bankfiókokban valamint a www.sberbank.hu internetes oldalon
tekintheti meg. A kampánnyal kapcsolatos információkat az Ügyfél a Sberbank Telebankon
(06 40 41 42 43) és személyesen a Sberbank Magyarország Zrt. bankfiókjaiban is kaphat.
Közzététel: Budapest, 2017. március 7.
Sberbank Magyarország Zrt.
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