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HIRDETMÉNY 

a Standard Bankszámla termékekre vonatkozó 
2012.12.28. 
előtt és 
2012.12.28. 
napján vagy azt 
követően 
szerződött 
Ügyfelek esetén 

- Általános Kondíciós Lista – Lakossági forint és devizaszámlák általános 
kondíciói - Standard Lakossági Bankszámla 

- 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 7.; a továbbiakban: a Bank) ezúton 
tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit arról, hogy a jelen hirdetményben megjelölt, a pénzforgalmi 
szolgáltatás keretében nyújtott, alábbi számla- és bankkártya termékekre irányadó, fent felsorolt 
kondíciós listákat 2016.02.15-i hatállyal módosítja a következők szerint: 
A felsorolt kondíciós listákon belül a módosítás a Kedvezményezett bank költségére 
meghatározott díjat érinti, amennyiben a megbízó vállalja az összes költséget (OUR 
költségviselés). A Kedvezményezett bank költsége után felszámított díj maximalizálásra kerül. 
A felsorolt kondíciós listákon belül a konkrét módosítást alábbiakban vastag, dőlt betűs 
kiemelés jelöli és a következőképpen: 
 

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

2016.02.14-ig 
hatályos 
díjtétel 

 

Kedvezményezett bank 
költsége 

Amennyiben a 
megbízó vállalja az 
összes költséget. 

OUR: az átutalási megbízás 
jutalékának elszámolásával 
kerül terhelésre, ez a költség-
megjelölés kizárólag a 
konverziós belföldi és EGT-n 
belüli / EGT-n kívüli 
átutalásoknál alkalmazható. 

 
 

0,20% 
min. 8 450 Ft 

 
 

 

Kedvezményezett bank 
költsége 

Amennyiben a 
megbízó vállalja az 
összes költséget. 

OUR: az átutalási megbízás 
jutalékának elszámolásával 
kerül terhelésre, ez a 
költség-megjelölés kizárólag 
a konverziós belföldi és EGT-
n belüli / EGT-n kívüli 
átutalásoknál alkalmazható. 

 
 

0,15% 
min. 6 500 Ft 

 
 

2016.02.15-
től hatályos 
díjtétel 

 

Kedvezményezett bank 
költsége 

Amennyiben a 
megbízó vállalja az 
összes költséget. 

OUR: az átutalási megbízás 
jutalékának elszámolásával 
kerül terhelésre, ez a költség-
megjelölés kizárólag a 
konverziós belföldi és EGT-n 
belüli / EGT-n kívüli 
átutalásoknál alkalmazható. 

 
 

0,20% 
min. 8 450 Ft 

max. 25 000 Ft 

 
 

 

Kedvezményezett bank 
költsége 

Amennyiben a 
megbízó vállalja az 
összes költséget. 

OUR: az átutalási megbízás 
jutalékának elszámolásával 
kerül terhelésre, ez a költség-
megjelölés kizárólag a 
konverziós belföldi és EGT-n 
belüli / EGT-n kívüli 
átutalásoknál alkalmazható. 

 
 

0,15% 
min. 6 500 Ft 

max. 25 000 Ft 

 
 

 

A nem kedvezőtlen módosítás oka: a Bank Általános Szerződési Feltételeinek XIV./15. pontjában 

megfogalmazottak szerinti alábbi ok: 

- a Bank üzletpolitikájának változása 
 

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján tájékoztatjuk 

tisztelt Ügyfelünket, hogy a tervezett díjmódosítást 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 kondíciós listák elérhető bankfiókjainkban, és honlapunkon 

(www.sberbank.hu). 
 

Közzététel napja: Budapest, 2016.02.01. 

Sberbank Magyaroszág Zrt. 

http://www.sberbank.hu/
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