A Sberbank Magyarország Zrt.
Hirdetménye
az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzata
2021. március 1. 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, 2021. március 1. napjától módosítja.
A módosítás lényege:
A Bank új, fogyasztók részére forintban nyújtott személyi kölcsön termékeket vezet be 2021. március 1.
napjától FelújítLAK Személyi kölcsön és FelújítLAK Plusz Személyi kölcsön elnevezéssel, amelynek
okán szükségessé vált a fogyasztók részére forintban nyújtott személyi kölcsön szerződésekre irányadó
általános rész egyes rendelkezéseinek a módosítása. Továbbá 2021. március 1. napjától a FelújítLAK
Személyi kölcsön és FelújítLAK Plusz Személyi kölcsön vonatkozásában, arra az esetre, amennyiben
az ún. Tartozáscsökkentésre vonatkozó Vállalás a megállapodás szerinti határidő alatt nem teljesül,
vagy nem teljesül maradéktalanul, a Bank meghatározza a tartozáscsökkentés elmaradásáért
felszámított havi díj jogcímen felszámított havi díjra vonatkozó rendelkezéseket.
A Bank továbbá technikai jellegű módosítást hajt végre.
A módosítással érintett rendelkezések:
Az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzat az alábbiak szerint módosul:
A XVII/26. Személyi kölcsön szerződési feltételek (Személyi kölcsön-szerződés magánszemélyek
részére) Általános Rész fejezetnek
 az „1. Folyósítással összefüggő további rendelkezések és a kölcsön folyósítása” pontjának
1.1. alpontja módosul (kiegészítés),
 a „2. A Kölcsön kamata, a teljes hiteldíj-mutató, a folyósítási díj, a szerződésmódosítás díja,
megfizetésének módja – további rendelkezések” pont 2.2. alpontjának a 2.2.1. bekezdései
módosulnak (kiegészítés és az új termékre vonatkozó hirdetmény megjelölése), valamint a
pont egy teljesen új 2.3. alponttal egészül ki (tartozáscsökkentés elmaradásért felszámított
havi díjjal összefüggő egyes rendelkezések).
Továbbá, a 2. pont további alpontjai számozása akként módosul, hogy a további pontok
második számjegye 1 értékkel megnő (így: a korábbi 2.3. helyett 2.4. lesz, a korábbi 2.4.
helyett 2.5. lesz, a korábbi 2.5. helyett 2.6. lesz, a korábbi 2.6. helyett 2.7. lesz, a korábbi 2.7.
helyett 2.8. pont, a korábbi 2.8. helyett 2.9. lesz, a korábbi 2.9. helyett 2.10. lesz, és a korábbi
2.10. helyett 2.11. lesz az alpontok számozása. Az egyes alpontok további alpontjai is ennek
megfelelően módosulnak.
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A módosítások 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 változás a Bank és fogyasztó Ügyfele(i) tekintetében 2021. március 1. napja előtt befogadott, más
típusú személyi kölcsönre vonatkozó igénybejelentéseket, valamint 2021. március 1. napja előtt már
létrejött személyi kölcsön szerződéseket nem érint.
Közzététel napja: 2021. március 1.
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