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Futamidő

90 nap

Az új forrás betétben kizárólag bankon kívüli forrásból származó összeg helyezhető el.

*Megtakarításnak minősül az Ügyfél által minden, a Banknál lekötött forint és deviza betétben elhelyezett összeg, és

minden, a Banknál vezetett forint és deviza fizetési számlájának és megtakarítási számlájának pozitív egyenlege.

A feltüntetett kamatok éves kamatlábak. Folyamatos lekötés esetén a betét az első kamatperiódust követően a

lejáratkor hatályos 3 hónapos standard USD lekötött betét kondíciói szerint kamatozik tovább. Az első

kamatperiódust követően az EBKM értéke jelenleg: 0,01%.

A Bank a határidő előtt felmondott betétek esetében kamatot nem térít.

Az Akciós Új Forrás Dollár Betétben elhelyezhetők az Ügyfélnek a Sberbank Magyarország Zrt-nél 2017. november

01. napján meglévő megtakarításait* növelő következő összegek: készpénzbefizetés, Bankon kívüli bankszámla

terhére teljesített vagy Bankon belüli, nem saját bankszámla terhére teljesített átutalás (az ügyfél bankszámláján

történő jóváírás). 

Az új forrásként figyelembe vehető összeget csökkentik a 2017. november 01. napja óta az Ügyfél által a

bankszámlája terhére kezdeményezett Bankon belüli és kívüli bankszámla javára végrehajtott fizetési megbízások,

valamint kapcsolódó, Bank által terhelt díjak, jutalékok és egyéb követelések, valamint a Sberbank Magyarország Zrt.-

nél új forrásra vonatkozó feltétellel meghirdetett, 2017. november 01-től forint vagy deviza betétekben elhelyezett

összegek.

**Az 1 hónapos Standard lekötött betét értékesítését a Bank 2017.10.30-tól visszavonásig felfüggeszti.

A feltüntetett kamatok éves kamatlábak. A Bank a lejárat előtt felmondott betétek esetében kamatot nem térít.

II. Kiemelt kamatozású betéti konstrukciók:

1. Akciós Új Forrás Dollár Betét 

Érvényes a 2017. augusztus 03-tól elhelyezett betétekre, visszavonásig.

Éves kamat EBKM

2,00% 2,00%

Minimálisan leköthető összeg 50 USD.

* A GBP, CHF, JPY devizanemű standard lekötött betétek értékesítését a Bank 2017.10.30-tól visszavonásig felfüggeszti.

Futamidő

Látra 

(pénzforgalmi 

szolgáltatáshoz 

kapcsolódó látra 

szóló betét)

1 hónap**

 3 hónap

 6 hónap

12 hónap

300 EUR 20 000 RUB

Devizanem USD GBP* CHF* JPY* EUR RUB

Elhelyezhető 

minimum összeg
300 USD - - -

A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye
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DEVIZASZÁMLA KAMATOK
 1

MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

I. Standard lekötött betétek
2
 éves kamata és EBKM értéke (%) 
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Futamidő

90 nap

Akciós USD konverzió

A Bank akciós konverziós lehetőséget hirdet 2017. június 12-től visszavonásig azon ügyfelei részére, akik meglévő

EUR, CHF, vagy GBP megtakarítási állományukat kívánják USD-re konvertálni, és a teljes konvertált összeget lekötik

az Akciós 365 napos Dollár Betét valamelyikében. 

Az ügyfél a konverzió esetén egyedi árfolyamra jogosult, amely a Bloomberg által - az ügyfél egyedi konverzió

igénylése időpontjában - jegyzett aktuális EUR/USD (USD/CHF, GBP/USD) devizakereszt alapján kerül

meghatározásra.

A konverzió kizárólag az ügyfél kérésére Sberbank Telebankon keresztül, Tranzakciós jogosultsági szint megléte 

esetén kezdeményezhető az alábbiak szerint: 

- amennyiben az árfolyam az ügyfél által elfogadásra kerül, a konverziós megbízás, és a betétlekötési megbízás

leadása azonnal megtörténik, és a teljes összeg lekötésre kerül a kiválasztott dollár betét valamelyikében

- a megbízás banki munkanapon hétfőtől csütörtökig 9.00 - 16.00 óra között, pénteken pedig 9.00 - 14.00 óra között

adható meg

- az egyedi árfolyam igénylésére 5000 EUR/CHF/GBP összeg felett van lehetőség

3. Akciós Új Forrás €uró Betét 

Érvényes a 2018. március 02-től elhelyezett betétekre, visszavonásig.

Éves kamat EBKM

1,50% 1,50%

Az új forrás betétben kizárólag bankon kívüli forrásból származó összeg helyezhető el.
Minimálisan leköthető összeg 50 EUR.

Az Akciós Új Forrás €uró Betétben elhelyezhetők az Ügyfélnek a Sberbank Magyarország Zrt-nél 2018. 03.02.

napján meglévő megtakarításait* növelő következő összegek: készpénzbefizetés, Bankon kívüli bankszámla terhére

teljesített vagy Bankon belüli, nem saját bankszámla terhére teljesített átutalás (az ügyfél bankszámláján történő

jóváírás). 

Az új forrásként figyelembe vehető összeget csökkentik a 2018.03.02. napja óta az Ügyfél által a bankszámlája

terhére kezdeményezett Bankon belüli és kívüli bankszámla javára végrehajtott fizetési megbízások, valamint

kapcsolódó, Bank által terhelt díjak, jutalékok és egyéb követelések, valamint a Sberbank Magyarország Zrt.-nél új

forrásra vonatkozó feltétellel meghirdetett, 2018.03.02-től forint vagy deviza betétekben elhelyezett összegek.

A Bank a lejárat előtt felmondott betétek esetében kamatot nem térít.

2. Akciós Dollár Betét - 365 nap

Érvényes a 2017. október 30-tól elhelyezett betétekre, visszavonásig.

Futamidő Éves kamat EBKM

365 nap 0,70% 0,70%

Minimálisan leköthető összeg 50 USD.

A feltüntetett kamatok éves kamatlábak. Folyamatos lekötés esetén a betét az első kamatperiódust követően a

lejáratkor hatályos 12 hónapos standard USD lekötött betét kamatlábán kamatozik tovább. Az első kamatperiódust

követően az EBKM értéke jelenleg: 0,01%.

A Bank a lejárat előtt felmondott betétek esetében kamatot nem térít.

*Megtakarításnak minősül az Ügyfél által minden, a Banknál lekötött forint és deviza betétben elhelyezett összeg, és

minden, a Banknál vezetett forint és deviza fizetési számlájának és megtakarítási számlájának pozitív egyenlege.

A feltüntetett kamatok éves kamatlábak. Folyamatos lekötés esetén a betét az első kamatperiódust követően a

lejáratkor hatályos 3 hónapos standard EUR lekötött betét kondíciói szerint kamatozik tovább. Az első

kamatperiódust követően az EBKM értéke jelenleg: 0,01%.
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A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat (Általános Szerződési Feltétel), a lakossági forintszámlák általános kondícióit a Bank 

Általános Kondíciós Listája tartalmazza.

1
A Hirdetményben meghirdetett betéti konstrukciókban - a változó kamatozású betétek, látra szóló betétek kivételével - egyszeri lekötés esetén a

futamidő alatt, folyamatos lekötés esetén az első kamatperiódus alatt a lekötött betét kamata változatlanul a lekötéskor hatályos Hirdetményben

meghirdetett mértékű.
2

Korábbi Folyószámla betét termék elnevezése Standard lekötött betétre változott. A Folyószámla betétként lekötött betéti termékekre a

névváltozásra tekintettel a Standard lekötött betét termék az irányadó.

A jelen hirdetményben feltüntetett konstrukció az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által nyújtott betétbiztosítással rendelkezik. A 

betétbiztosítással kapcsolatos bővebb tájékoztatást a Bank Általános Szerződési Feltételeiben találhat.

A változtatás jogát a Bank fenntartja.

Akciós EUR konverzió

A Bank akciós konverziós lehetőséget hirdet 2018. március 02-től visszavonásig azon ügyfelei részére, akik meglévő

HUF, USD, CHF, RUB vagy GBP megtakarítási állományukat kívánják EUR-ra konvertálni, és a teljes konvertált

összeget lekötik az Akciós 90 napos €uró Betét valamelyikében. 

Az ügyfél a konverzió esetén egyedi árfolyamra jogosult, amely a Bloomberg által - az ügyfél egyedi konverzió

igénylése időpontjában - jegyzett aktuális EUR/HUF, EUR/GBP (EUR/RUB, EUR/CHF, EUR/USD) devizaárfolyam

alapján kerül meghatározásra.

A Sberbank Telebankkal történő egyedi egyeztetés alapján az ügyfélnek lehetősége lehet egyéb devizanem euróra

történő átváltására is, amennyiben 10.000 EUR-nál nagyobb összeget vásárol.

A konverzió kizárólag az ügyfél kérésére Sberbank Telebankon keresztül, Tranzakciós jogosultsági szint megléte

esetén kezdeményezhető az alábbiak szerint: 

- amennyiben az árfolyam az ügyfél által elfogadásra kerül, a konverziós megbízás, és a betétlekötési megbízás

leadása azonnal megtörténik, és a teljes összeg lekötésre kerül a kiválasztott euró betét valamelyikében

- a megbízás banki munkanapon hétfőtől péntekig csütörtökig 9.00 - 16.00 óra között, pénteken 9.00 - 14.00 óra

között adható meg

- az egyedi árfolyam igénylésére 10.000 EUR összeg felett van lehetőség.
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