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A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye 

az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzata 

2016. augusztus 8. 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 (ÁSZF), az alábbi indokok alapján, 2016. augusztus 8. napjától módosítja 
(Közzététel dátuma: 2016. június 8.). 
 
A módosítás lényege: 
 

A Bank a közeljövőben nem kíván a SEPA beszedési rendszer tagjává válni, így nem vállalja a 
felhatalmazó levél alapján történő EUR beszedés teljesítését, valamint SEPA beszedési 
szolgáltatás nyújtását. 
A felhatalmazó levélen okirat csatolási kötelezettség esetén kizárólag váltó vagy fedezetigazolás 
jelölhető meg, a teljesítés felső értékhatára, a részletfizetés lehetősége vagy annak legkisebb 
összege a továbbiakban nem adható meg. 
Nem köthető ki továbbá a Bank feladataként, hogy a Számlatulajdonos új számláinak nyitásáról 
külön értesítse a kedvezményezettet, valamint a felhatalmazó levélben a Számlatulajdonos nem 
mentheti fel a Bankot titoktartási kötelezettsége alól. 
Pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást 
a Bank minden esetben a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig, de legfeljebb 35 napig 
állít sorba. Több, azonos adattartalmú, azonban eltérő sorbaállításra vonatkozó rendelkezést 
tartalmazó felhatalmazó levél esetén a később benyújtottat tekinti a Bank irányadónak. Az 
ellenkező feltételekkel benyújtott felhatalmazó levél átvételét a Bank megtagadhatja. 
A Bank kizárólag a felhatalmazó levélben megjelölt felhatalmazással érintett fizetési számla vagy 
számlák terhére teljesít beszedési megbízást, a teljesítést nem terjeszti ki a fizető fél Banknál 
vezetett további, akár a későbbiekben megnyitásra kerülő fizetési számláira. 
 

Módosulnak továbbá a Sberbank Business Online (MultiCash) szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges hardver- és szoftver feltételek, különös tekintettel a telefonmodemen keresztül történő 
igénybevételi lehetőség megszüntetésére. 
 
A módosítással érintett rendelkezések: ÁSZF V/22.-23.,valamint XXVIII/9. pontjai. 
 
A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízással kapcsolatos módosítások okai: Az ÁSZF 
XIV/15. pontjában meghatározott banki üzletpolitika megváltozása, valamint az európai 
jogszabályok változása (Az Európai Parlament és Tanács 924/2009/EK rendelete, valamint Az 
Európai Parlament és Tanács 260/2012/EU rendelete) 
A Sberbank Business Online (MultiCash) szolgáltatás feltételeivel kapcsolatos módosítás oka: Az 
ÁSZF XIV/15. pontjában meghatározott banki üzletpolitika megváltozása. 
 
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján tájékoztatjuk 

tisztelt Ügyfelünket, hogy a tervezett módosítást Bankunk elfogadottnak tekinti, ha annak 

hatályba lépése előtt az Ügyfél - személyesen bankfiókunkban vagy írásban - nem nyilatkozik 

akként, hogy a módosítást nem fogadja el. Amennyiben Ön a módosítást nem fogadja el, úgy a 

módosítást hatályba lépése előtti napig Ön jogosult a szerződés azonnali hatályú és díj-, költség- 

vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására, az esetlegesen fennálló tartozásának 

egyidejű megfizetése mellett. 

 
A módosítást tartalmazó Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzat elérhető 

bankfiókjainkban, és honlapunkon (www.sberbank.hu). 

 

Közzététel napja: Budapest, 2016.06.08. 
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