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A Sberbank Magyarország Zrt. 

Hirdetménye 

az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzata 

2019. május 13. napjától hatályos módosításáról  

 
A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank) ezúton 

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

az alábbi Hirdetmény szerinti indokok alapján, 2019. május 13. napjától módosítja. 

 

A módosítás lényege:  

 

A Bank közzéteszi a magánszemélyek részére nyújtott, új személyi kölcsönre vonatkozó 

igénybejelentések (új személyi kölcsön nyújtására irányuló kérelmek) tekintetében eredetileg 2019. 

május 3. napján meghirdetett, és pontosított azon rendelkezéseket, amelyek meghatározzák a Bank 

által befogadott személyi kölcsön igénylések alapján létrejött, magánszemélyek részére nyújtott 

személyi kölcsön szerződések általános részének a szerződési feltételeit. 

A módosítás keretében az új személyi kölcsön igénylések alapján létrejövő, magánszemélyek részére 

nyújtott személyi kölcsön szerződések egyes szerződési feltételei az Általános Szerződési Feltételek 

című üzletszabályzatának a részeként jelennek meg. A rendelkezések az eredetileg meghirdetett 

2019. május 8. napi hatályba lépés helyett későbbi dátummal és pontosított szöveggel, 2019. május 

13. napján lépnek hatályba. 

 

A rendelkezések a 2019. május 13. napjától befogadott új személyi kölcsön igénylések (személyi 

kölcsön nyújtására irányuló új kérelmek) alapján létrejövő, magánszemélyek részére nyújtott személyi 

kölcsön szerződések esetében irányadóak. A rendelkezések a Bank és fogyasztó Ügyfele(i) 

tekintetében 2019. május 13. napja előtt befogadott, új személyi kölcsönre vonatkozó 

igénybejelentéseket, valamint már létrejött személyi kölcsön szerződéseket nem érint.   

 

A módosítással érintett rendelkezések: 

Az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzat az alábbiak szerint módosul: 

 XVII/26. Személyi kölcsön szerződési feltételek (Személyi kölcsön-szerződés 

magánszemélyek részére) Általános Rész fejezet – teljes egészében új fejezet (pontosított 

szöveggel).  

 

A módosítás okai:  

 

A Bank Általános Szerződési Feltételek XIV/15. pontjában meghatározott alábbi ok:  

- - „a Bank üzletpolitikájának változása, kockázati tényezők változása, illetőleg 

jogszabályváltozás, vagy jogalkalmazási gyakorlat változása, vagy a szerződéskötést 

követően a Bank mindennapos ügymenetével összefüggésben felmerült körülmények 

igazolják”. 

 

A 2019. május 3. napján meghirdetett rendelkezések későbbi dátummal történő hatályba lépéséről a 

Bank a 2019. május 7. napján közzétett hirdetményében 
1
 tájékoztatta tisztelt Ügyfeleit.  

 

Közzététel napja: 2019. május 10.   Sberbank Magyarország Zrt.  
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 A hirdetmény pontos elnevezése: „A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye az Általános 

Szerződési Feltételek című üzletszabályzatának a magánszemélyek részére nyújtott, új személyi 
kölcsön igénylések alapján létrejövő szerződések tekintetében meghirdetett rendelkezései későbbi 
dátummal történő hatályba lépéséről” 


