Általános Kondíciós Lista – Lakossági számlacsomag kondíciók

FAIR SZÁMLACSOMAG
Meghirdetve: 2019. szeptember 17.

I.

Hatályos: 2019. október 14.

Különös feltételek – Kedvezményes időszakra vonatkozóan:
„Kedvezményes időszak”: A Fair számlacsomagra történő szerződéskötés hónapja és az azt követő 3 teljes naptári hónap
A Kedvezmény a Kedvezményes időszakban:
 a számlavezetési díj nem kerül felszámításra;
 a jelen Fair Számlacsomag Általános Kondíciós Lista II. pontja szerinti 3. kategória számlavezetési kondíció kerülnek alkalmazásra;
 a Bank a Fair Számlacsomag Általános Kondíciós Lista II.6. pont szerinti átsorolási és díj-visszatérítési feltételektől eltekint.

A Fair Számlacsomag Általános Kondíciós Lista I. pontja szerinti Kedvezményre a Kedvezményes időszakban azon lakossági fizetési számla szerződéssel
rendelkező vagy azt megkötő Lakossági Számlatulajdonos jogosult, aki 2016. február 1. napját követően Fair Számlacsomag szerződést köt és annak megkötését
megelőzően a Sberbank Magyarország Zrt.-nél Fair számlacsomag szerződéssel nem rendelkezett.
A Kedvezményes Időszak alatt a Fair Számlacsomag Általános Kondíciós Lista II. pontjában foglaltakat a Fair Számlacsomag Általános Kondíciós Lista I. pontjában foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
A Kedvezményes időszak lejáratát követően a Fair Számlacsomag Általános Kondíciós Lista II. pontja szerinti Általános Feltételek az irányadó azzal, hogy a Kedvezményes
időszak lejáratát követő hónapra vonatkozó díjkategória megállapítása a tárgyhónapot – azaz a Kedvezményes időszakot követő első naptári hónapot - megelőző hónapban
beérkező jóváírások (összes) összege alapján történik a Fair Számlacsomag Általános Kondíciós Lista II. 6. pontjában foglaltak szerint.

II. Általános feltételek
1. Számlavezetési kondíciók1

1. kategória

2. kategória

A számlacsomagban nyitott főszámla devizaneme
Számlanyitási díj

HUF
0 Ft

Minimum nyitó egyenleg
Kategóriába sorolási feltétel:

0 Ft

Havi beérkező jóváírások (összesen) összege

3. kategória

0 Ft – 149 999 Ft

150 000 Ft – 299 999 Ft

300 000 Ft – tól

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 db forint főszámlán felül nyitott deviza számla havi számlavezetési díja

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Havi számlavezetési díj visszatérítési feltételek

1. feltétel: 50 000 Ft havi tranzakciós forgalom (teljes összeg) ÉS
2. feltétel: 4 db havi tranzakció darabszám

Számlavezetési díj:
Havi számlavezetési díj a csomagban nyitott forint főszámlára vonatkozóan a
feltételek együttes teljesülése esetén
2

Havi számlavezetési díj a csomagban nyitott forint főszámlára vonatkozóan a
feltételek nem teljesülése esetén3

308 Ft

616 Ft

1 233 Ft

Az elvárt havi tranzakciós forgalom (teljes összeg) ÉS tranzakciós darabszám feltételek együttes teljesítése esetén a havi számlavezetési díj visszatérítésre kerül a tárgyhónapot követő hónap 5. banki munkanapjáig.
A havi tranzakciós forgalom és tranzakciós darabszám meghatározásakor az ügyfél valamennyi lakossági bankszámláján a tárgyhónap első napjától az utolsó napjáig bonyolított, ténylegesen könyvelésre került,
kimenő pénzforgalmi jellegű művelet és hitel tőke-törlesztés figyelembe vételre kerül, a forint és a deviza forgalmat is beleértve, kivéve az ügyfél Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett saját számlái közötti
átvezetéseket. A forinttól eltérő devizanemben bonyolított tranzakciók a tárgynapra meghirdetett banki közép-árfolyamon kerülnek figyelembe vételre.
2
A számlacsomag havi számlavezetési díja a tárgyhónap utolsó banki munkanapján minden esetben terhelésre kerül.
3
A számlacsomagra történő szerződéskötés hónapjában nem kerül felszámításra.
1
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2. Bankkártya kondíciók 4

1. kategória

2. kategória

3. kategória

Kibocsátás díja:
Bankkártya kibocsátásakor felszámított – egyszeri díjtétel5
Kibocsátását követő első évfordulótól évente
Vásárlás:
Vásárlás külföldön és belföldön

MasterCard Standard bankkártya esetén 50%-os kedvezmény
Mindenkor hatályos Lakossági bankkártyák általános kondíciói szerint
0 Ft

+ Könyvelési díj
Készpénzfelvétel:
Visszavonásig tartó akciós
időszakban

Akciós időszak lejáratát követően

0 Ft
Készpénzfelvétel bármely belföldi
ATM-ből
+ Könyvelési díj
Készpénzfelvétel bármely belföldi
ATM-ből
+ Könyvelési díj

Kártyaszolgáltatási díjak:
Bankkártya újragyártása főkártya illetve társkártya esetén, lejárat előtti
megújításnál 6
Bankkártya pótlás díja (bankkártya tiltását követően)

havonta az első 2 tranzakció

havonta az első 2 tranzakció

havonta az első 3 tranzakció

0 Ft

0 Ft

0 Ft

havonta az első 2 tranzakció

havonta az első 2 tranzakció

havonta az első 3 tranzakció

0,00% max. 0 Ft

0,00% max. 0 Ft

0,00% max. 0 Ft

havonta az első tranzakció

havonta az első 2 tranzakció

havonta az első 3 tranzakció

0 Ft

0 Ft

0 Ft

havonta az első tranzakció

havonta az első 2 tranzakció

havonta az első 3 tranzakció

0,60% max. 6 000 Ft

0,60% max. 6 000 Ft

0,60% max. 6 000 Ft

Maestro bankkártya esetén:
MasterCard bankkártya esetén:
Maestro bankkártya esetén:
MasterCard bankkártya esetén:

2 000 Ft
4 500 Ft
0 Ft
0 Ft

A bankkártya éves díjkedvezmény kizárólag a számlacsomagra vonatkozó szerződés kötését követően, a forint főszámlához újonnan igényelt, első MasterCard - a Gold kártyát ide nem értve - bankkártyára
érvényesíthető! A bankkártya éves díjkedvezmény igénybe vételére a számlacsomag érvényességi ideje alatt egyszer van lehetőség.
Az egyes kategóriákban a bármely belföldi ATM-ből történő készpénzfelvételi díjra vonatkozó, darabszámban meghatározott tranzakció(k) számlálása a kategória érvényességi napján kezdődik. A darabszámban
meghatározott tranzakció(k) (pénzforgalmi műveletek) után díj(ak)-at a Bank nem számít fel, ezen felül a bármely belföldi ATM-ből történő készpénzfelvétel díja és a kapcsolódó könyvelési díj minden esetben a
tranzakció összegének terhelésével egyidejűleg kerül leterhelésre.
A belföldi ATM-ből történő készpénz felvételek tényleges könyvelési időpontja a nemzetközi kártyatársaságok és az elszámolásban résztvevő egyéb hitelintézetek által alkalmazott határidőktől függ. A Bank ezen,
általa nem befolyásolható körülmények miatt nem vállal felelősséget arra, hogy a tárgyhónapban bonyolított tranzakció könyvelése szintén tárgyhónapban megtörténik. A bármely belföldi ATM-ből történő készpénz
felvétel díjára vonatkozó kedvezmények nyújtása fentiek figyelembe vételével történik.
5
A kedvezmények közül kizárólag az egyik érvényesíthető. A kedvezmény érvényesítése az Ügyfél választása alapján történik. MasterCard Gold bankkártya igénylése esetén a díjtétellel kapcsolatban kedvezmény
érvényesítésére nincs lehetőség.
6
Rongálódás, mágnescsík hiba vagy kopás esetén Pótkártya legyártásával.
4
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3. Tranzakciós díjak

1. kategória

2. kategória

3. kategória

Forint fizetési forgalom forint számla terhére, forint devizanemben, Magyarországon vezetett bankszámla javára:
Csoportos beszedési megbízás teljesítése:
 százalékos díjmérték, minimum díj, maximum díj + fix összeg


0 Ft

könyvelési díj

0 Ft

Eseti átutalási megbízás teljesítése - Elektronikusan7 leadott megbízások esetén:
 bankon belülre, eltérő ügyfél számlájára


61 Ft

41 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0,09%
min. 61 Ft max. 20 560 Ft

0,07%
min. 46 Ft max. 15 420 Ft

0,05%
min. 30 Ft max. 10 280 Ft

0,30% max. 6 000 Ft

0,30% max. 6 000 Ft

0,30% max. 6 000 Ft

82 Ft

61 Ft

41 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0,09%
min. 61 Ft max. 20 560 Ft

0,07%
min. 46 Ft max. 15 420 Ft

0,05%
min. 30 Ft max. 10 280 Ft

0,30% max. 6 000 Ft

0,30% max. 6 000 Ft

0,30% max. 6 000 Ft

1. kategória

2. kategória

3. kategória

könyvelési díj

 bankon kívülre


82 Ft

könyvelési díj

Állandó átutalási megbízás teljesítése:
 bankon belülre, eltérő ügyfél számlájára


könyvelési díj

 bankon kívülre


könyvelési díj

4. Sberbank Online Banking kedvezmények
Token egyszeri igénylési díja

0 Ft

Havi díj

0 Ft

Token csere díja

7

Elektronikusan leadott megbízás: Sberbank Online Banking szolgáltatáson keresztül leadott megbízás.

6 168 Ft
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5. Általános és igénylési feltételek
a.

A számlacsomagot kizárólag 18. életévüket betöltött lakossági ügyfelek vehetik igénybe. Egy Ügyfél kizárólag egy Fair számlacsomaggal rendelkezhet.

b.

A számlacsomagra történő szerződéskötés hónapjában minden esetben az 1. kategória kondíciói kerülnek érvényesítésre.

c.

A számlacsomagon belül elkülönített díjkategóriákba történő sorolás feltételekhez kötött. Az Ügyfél által ténylegesen érvényesíthető konkrét díjkedvezményeket a
díjkategória besorolás határozza meg.

d.

Amennyiben az Ügyfél jelen Kondíciós Listában megnevezett számlacsomag keretén belül egynél több fizetési számlát vezet, akkor:
- valamennyi fizetési számla vonatkozásában a fizetésforgalmi és a könyvelési díjak tekintetében a jelen Kondíciós Listában feltüntetettek az érvényesek,
- a csomagba bevont forint főszámla vonatkozásában a jelen Kondíciós Listában feltüntetett számlacsomag havi díj az érvényes,
- minden a főszámlán felül nyitott további fizetési számla vonatkozásában a Standard Lakossági Bankszámlára, vagy az adott számla termékre vonatkozó
Kondíciós Listákban felütetett havi számlavezetési díj kerül alkalmazásra.

e.

A jelen Kondíciós Listában fel nem tüntetett egyéb díjtételek vonatkozásában a 2012.12.28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkozó Standard
Lakossági Bankszámla Kondíciós Listában és Lakossági bankkártyák általános kondícióiban feltüntetett díjmértékek kerülnek alkalmazásra.

f.

A számlacsomag váltás díja 1.542 Ft, mely a számlacsomagból történő kilépéskor és egyidejűleg másik számlacsomagra történő váltáskor esedékes.

g.

A kapcsolódó számla látra szóló kamat mértéke: 0,01% EBKM 0,01%

h.

Amennyiben az Ügyfél 2013. szeptember 25-ét megelőzően rendelkezett lakossági bankszámlatermék-szerződéssel és Fair számlacsomagra vált, akkor a megelőző
számlatermékre hirdetett számlacsomag váltás díja nem kerül felszámításra.

i.

Fair számlacsomag keretén belül teljesülő fizetési megbízásokhoz kapcsolódó, alkalmazott díjmérték megállapításánál a Bank minden esetben az alábbi számítási
módot alkalmazza:
Százalékos díjmérték, minimum díj, maximum díj + fix összeg, valamint
+ könyvelési díj: százalékos díjmértéke, minimum díja, maximum díja + fix díja
Jelen dokumentum pontjaiban ezen számítási mód alkalmazásával megállapított díjmértékek kerülnek feltüntetésre.

j.

A 3 in 1-ben lakossági számlacsomag neve 2013. november 1. napjától Fair számlacsomag névre változott.

6. Kategóriába sorolási feltételek
a.

Új kategóriába való átsorolás havi rendszerességgel, automatikusan megtörténik. Az aktuális havi díjkategória a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó banki
munkanapján kerül megállapításra. Az aktuális kategória érvényessége a tárgyhónap első napján kezdődik és az utolsó napig tart. Az aktuális kategória érvényességi
ideje alatt a kategóriában meghirdetett díjmértékek nem változnak.

b.

Az aktuális havi díjkategória megállapítása a tárgyhónapot megelőző hónapban beérkezett jóváírások (összesen) összege alapján történik. Az összes jóváírás
összegének meghatározásakor az ügyfél valamennyi lakossági bankszámláján történt jóváírás figyelembe vételre kerül, annak típusától és számától függetlenül,
kivéve az ügyfél Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett saját számlái közötti átvezetéseket.

