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HIRDETMÉNY 

a mikrovállalati Ügyfeleknek nyújtott egyes bankkártya termékekre vonatkozó 
- Általános Kondíciós Lista - Vállalati számlacsomag kondíciók - Partner számlacsomagok díjai 

és jutalékai 
- Általános Kondíciós Lista - Vállalati bankkártyák általános kondíciói - 2012.12.28. napján vagy 

azt követően megkötött szerződésekre 

elnevezésű kondíciós listák módosításáról 
 

A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank) ezúton 
tájékoztatja tisztelt mikrovállalati Ügyfeleit arról, hogy a jelen hirdetményben megjelölt, a mikrovállalkozás 
Ügyfeleknek pénzforgalmi szolgáltatás keretében nyújtott, alábbi bankkártya termékekre irányadó, fent 
felsorolt kondíciós listáit 2019.04.01-i hatállyal módosítja. 
 

A nem kedvezőtlen módosítás lényege, hogy a Bank a bankkártyával kezdeményezett fizetési 
megbízásokhoz kapcsolódó könyvelési díjat (beleértve a vásárlást belföldön és külföldön valamint 
a Mobiltelefon egyenleg feltöltést ATM-en) 0,00% mértékűre csökkenti. 
 

A.) Az „Általános Kondíciós Lista - Vállalati számlacsomag kondíciók - Partner számlacsomagok díjai és 

jutalékai” megnevezésű dokumentum a következőképpen változik (piros dőlt félkövér betűtípussal 

jelölve): 

Díjtétel megnevezése 
Partner Fix 

számlacsomag 

Partner Flex számlacsomag 

1. kategória  2. kategória 3. kategória 4. kategória 

• Vásárlás külföldön és belföldön ** 0 Ft 

  + könyvelési díj 
2019.03.31-ig* 100 Ft 100 Ft 500 Ft 

2019.04.01-től 0 Ft 
* A "Vásárlás külföldön és belföldön" díjtételre vonatkozó könyvelési díj 2015.08.10 és 2019.03.31 között tartó akciós időszak alatt 0 Ft. 

** A Partner Fix és Partner Flex számlacsomagokon belül Maestro Business bankkártya nem igényelhető 2018.01.10-től, mivel a Bank a termék 

értékesítését megszünteti. A számlacsomagokon belül 2018.01.09-ig igényelt Maestro Business bankkártya esetén a jelen 

számlacsomagokban foglalt kedvezményeket Bankunk továbbra is biztosítja. 
 

B.) Az „Általános Kondíciós Lista - Vállalati bankkártyák általános kondíciói - 2012.12.28. napján vagy azt 

követően megkötött szerződésekre” megnevezésű dokumentum a következőképpen változik (piros dőlt 

félkövér betűtípussal jelölve): 
Könyvelési díj 

A könyvelési díj az alábbi fizetésforgalmi tranzakciók esetében tételenként kerül felszámításra: 

- bankkártyával kezdeményezett fizetési megbízás10 2019.03.31-ig 0,30% max. 6 000 Ft 
- bankkártyával kezdeményezett fizetési megbízás 2019.04.01-től 0,00% max. 0 Ft 

 

KÁRTYATÍPUSOK 

Jellemzők, díjak 

Maestro (elektronikus) bankkártya1 

(2018. január 10-től nem forgalmazott)  
MasterCard Business (dombornyomott) bankkártya2 

HUF EUR HUF EUR 

Tranzakciós díjak 

  

Díjtétel Könyvelési díj Díjtétel Könyvelési díj Díjtétel Könyvelési díj Díjtétel Könyvelési díj 

- Vásárlások11 

- 
belföldi kártyás vásárlás 
2019.03.31-ig 

díjmentes 
0,30 % 

max. 6 000Ft 
díjmentes 

0,30 % 
max. 6 000Ft 

díjmentes 
0,30 % 

max. 6 000Ft 
díjmentes 

0,30 % 
max. 6 000Ft 

- 
belföldi kártyás vásárlás 
2019.04.01-től 

díjmentes 
0,00 % 

max. 0Ft 
díjmentes 

0,00 % 
max. 0Ft 

díjmentes 
0,00 % 

max. 0Ft 
díjmentes 

0,00 % 
max. 0Ft 

- 
külföldi bankkártyás vásárlás 
2019.03.31-ig 

díjmentes 
0,30 % 

max. 6 000Ft 
díjmentes 

0,30 % 
max. 6 000Ft 

díjmentes 
0,30 % 

max. 6 000Ft 
díjmentes 

0,30 % 
max. 6 000Ft 

- 
külföldi bankkártyás vásárlás 
2019.04.01-től 

díjmentes 
0,00 % 

max. 0Ft 
díjmentes 

0,00 % 
max. 0Ft 

díjmentes 
0,00 % 

max. 0Ft 
díjmentes 

0,00 % 
max. 0Ft 

- Egyéb tranzakciók 

- 
mobiltelefon egyenleg feltöltés 
ATM-en11 2019.03.31-ig 

díjmentes 
0,30% 

max. 6 000 Ft 
díjmentes 

0,30% 
max. 6 000 Ft 

díjmentes 
0,30% 

max. 6 000 Ft 
díjmentes 

0,30% 
max. 6 000 Ft 

- 
mobiltelefon egyenleg feltöltés 
ATM-en 2019.04.01-től 

díjmentes 
0,00% 

max. 0 Ft 
díjmentes 

0,00% 
max. 0 Ft 

díjmentes 
0,00% 

max. 0 Ft 
díjmentes 

0,00% 
max. 0 Ft 

 

10 A bankkártyával kezdeményezett fizetési megbízásra vonatkozó könyvelési díj 2015. 08. 10. és 2019. 03. 31. között tartó akciós időszak alatt 
0 Ft. 
11 A "Vásárlás", valamint "Mobiltelefon egyenleg feltöltés ATM-en" díjtételekre vonatkozó könyvelési díj 2015. 08. 10. és 2019. 03. 31. között tartó 
akciós időszak alatt 0 Ft. 

 



 

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes. 
Oldal 2 / 2 

 

A nem kedvezőtlen, egyoldalú módosítás oka: a Bank Általános Szerződési Feltételeinek XIV./15. 
pontjában megfogalmazottak szerinti „- a Bank üzletpolitikájának változása” ok. 
 

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

Bank által javasoltan 2019.04.01. napjától hatályba lépő fenti módosításokat Bankunk elfogadottnak 

tekinti, ha azok javasolt hatályba lépése előtt (2019.03.31. nap végéig) személyesen bankfiókunkban 

vagy írásban nem nyilatkozik akként, hogy a módosításokat nem fogadja el. 

Amennyiben Ön a módosításokat nem fogadja el, úgy a módosítások hatálybalépése előtti napig Ön 

jogosult a Bankszámla-keretszerződés azonnali hatályú és díj-, költség- vagy egyéb fizetési 

kötelezettségmentes felmondására. 

Egyúttal tájékoztatjuk Ügyfeleinket arról, hogy az Ügyfél a Bankszámla-keretszerződés a javasolt 

hatálybalépés előtt is elfogadhatja vagy elutasíthatja. Elfogadás esetén a módosítás a Bank által javasolt 

időpontban lép hatályba. A módosítás elutasítása a Bankszámla-keretszerződés azonnali hatályú 

felmondásának minősül, amelynek gyakorlására az Ügyfél díj-, költség- vagy egyéb fizetési 

kötelezettségmentesen jogosult. 

 
 

A módosítást tartalmazó kondíciós listák elérhető bankfiókjainkban, és honlapunkon (www.sberbank.hu). 
 

Közzététel napja: Budapest, 2019.01.14. 
 

Sberbank Magyarország Zrt. 

http://www.sberbank.hu/

