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Érvényes: 2020. november 02-tól 2020.12.31-ig lekötött betétekre vonatkozóan.

A konstrukció 2021.01.01-től kivezetésre kerül.

Érvényes 2020. szeptember 15-től 2020. október 30-ig lekötött betét esetében 

Éves kamat EBKM

0,50% 0,50%

0,55% 0,55%

0,60% 0,60%

0,75% 0,75%

0,80% 0,80%

0,90% 0,90%

0,60% 0,60%

*amely megtalálható az melléklet linken: https://www.sberbank.hu/hu/hirdetmenyek/vallalati/altalanos-kondiciok.html

Hirdetmény 

Érvényes 2020. április 21-től 2020. július 10-ig

Éves kamat EBKM

0,70% 0,70%

A "Sberbank Kiemelt Betét - meglévő fedezetre" akciós betétet kizárólag forint devizanemben, egyszeri lekötésű betétként lehet lekötni. A Bank a tőke és a kamat 

összegét a futamidő lejáratakor az Ügyfél folyószámláján írja jóvá.

Részvételi feltétel:

- Az akcióban minden olyan, fogyasztónak nem minősülő ügyfél vehet részt, aki a „TÁJÉKOZTATÓ – a Sberbank Magyarország Zrt. vállalati ügyfelek esetén 

alkalmazott üzletá gi szegmentációs irányelveiről ” című dokumentum* szerint "KKV és Vállalati üzletágba sorolt ügyfél", (továbbiakban Ügyfél).

- A Sberbank Kiemelt Betét lekötésének feltétele a Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett és a betétlekötés alatt fenntartott fizetési számla.

A betét igénylése:

A Sberbank Kiemelt Betét lekötési szándékát az Ügyfél az alábbi csatornákon jelezheti banki nyitvatartási időben:

- Sberbank Business Online (MulitCash) űrlap modulban, vagy

- az SME centerekben, vagy a Corporate üzletágban a dedikált ügyfélkapcsolattartóján keresztül telefonon vagy e-mailen, vagy 

- a Vállalati Tranzakciós Szolgáltatások osztályon az ismert telefonszámon vagy e-mail címen.

2. Sberbank Kiemelt Betét - Új pénzforrásra

Érvényes 2020. április 21-től 2020. szeptember 14-ig lekötött betét esetében

1. Sberbank Kiemelt Betét - meglévő fedezetre

0,50% 0,50%

Minimum leköthető összeg 10 000 000 Ft

Maximum leköthető összeg* 350 000 000 Ft

* A maximum leköthető összeget csökkenti az adott Ügyfél betétlekötés időpontban fennálló teljes Sberbank Kiemelt Betét összállománya, azaz a jelen Hirdetmény

1. pontjában szereplő meglévő fedezetből, és a 2. pontban részletezett Új pénzforrásból származó lekötött betét, vagyis egy Ügyfél egyszerre mindösszesen

350.000.000 Ft Sberbank Kiemelt Betét állománnyal rendelkezhet.

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

A feltüntetett kamatok éves kamatlábak. A futamidő lejáratát követően a megtakarított pénzösszeg a folyószámlára kerül átvezetésre.

Sberbank Kiemelt Betét

akció feltételeiről

Éves kamat EBKM

1,20% 1,20%

1,05% 1,05%

1,10%

Érvényes 2020. november 02-tól 2020. december 31-ig lekötött betétekre vonatkozóan

Éves kamat

0,50%

1,10%

Érvényes 2020. július 13-tól 2020. szeptember 14-ig lekötött betét esetében

Éves kamat EBKM

0,50%

EBKM

0,50% 0,50%

0,48% 0,48%
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https://www.sberbank.hu/hu/hirdetmenyek/vallalati/altalanos-kondiciok.html


Futamidő

1 hónap

3 hónap
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Futamidő

1 hónap

3 hónap

6 hónap

0,60% 0,60%

Érvényes 2020. szeptember 15-től 2020. október 30-ig lekötött betétek esetén

Éves kamat EBKM

0,51% 0,51%

0,56% 0,56%

Minimum leköthető összeg 10 000 000 Ft

Maximum leköthető összeg* 350 000 000 Ft

* A maximum leköthető összeget csökkenti az adott Ügyfél betétlekötés időpontjában fennálló teljes Sberbank Kiemelt Betét összállománya, azaz a jelen

Hirdetmény 1. pontjában szereplő meglévő fedezetből, és a jelen 2. pontban részletezett Új pénzforrásból származó lekötött betét, vagyis egy Ügyfél egyszerre

mindösszesen 350.000.000 Ft Sberbank Kiemelt Betét állománnyal rendelkezhet.

Az Új pénzforrás meghatározására a Bank nyilvántartása az irányadó.

Új pénzforrásnak minősülnek az Ügyfélnek a Sberbank Magyarország Zrt.-nél (továbbiakban a Bank) vezetett minden pénzforgalmi számlája az akció 

meghirdetését megelőző nap záróegyenlegének, majd ezt követően minden hónap utolsó munkanapja záróegyenlegének (továbbiakban Bázisnap) meglévő 

megtakarításait** növelő következő összegek: 

- készpénzbefizetés; 

- más banknál vezetett bankszámláról történő jóváírás; 

- Bankon belüli, nem saját bankszámláról érkező jóváírás.

Az Új pénzforrásként figyelembe vehető összeget csökkentik a Bázisnap és a betétlekötés napja között 

- az Ügyfél Banknál vezetett bármely pénzforgalmi bankszámlája terhére kezdeményezett fizetési megbízások;

- valamint a Bank által terhelt díjak, jutalékok és egyéb követelések;

- valamint a Banknál forint vagy deviza betétekben elhelyezett összegek;

- a Bank által az Ügyfél részére befektetési szolgáltatási szerződés alapján vezetett ügyfélszámlára érkező összeg Ügyfél Banknál vezetett fizetési számlájára 

történő átvezetése.  

A Bank által folyósított kölcsön nem minősül új forrásnak. 

Ha az Ügyfél a Banknál Ügyfélcsoport tagja, a figyelembe vehető összeget csökkenti a Banknál bonyolított minden olyan átvezetés, amely ügyfélcsoporttagtól 

egyenlegrendezés miatt történnek, és nem számlakifizetés vagy tényleges teljesítéshez kapcsolhatók.

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

fizetési számlájának pozitív egyenlege. A deviza fizetési számlák és deviza betétek forint értékének meghatározása a lekérdezéskor érvényes Banki

rendszerekben nyilvántartott devizavételi árfolyamon történik.

A "Sberbank Kiemelt Betét - Új pénzforrásra" akciós betétbe kizárólag új pénzforrásból származó forint összeg helyezhető el, amit kizárólag egyszeri lekötésű 

betétként lehet lekötni. A Bank a tőke és a kamat összegét a futamidő lejáratakor az Ügyfél folyószámláján írja jóvá.

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.

A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat (Általános Szerződési Feltétel), a KKV és Vállalati forintszámlák általános kondícióit a Bank Általános Kondíciós Listája tartalmazza.

A feltüntetett kamatok éves kamatlábak. A futamidő lejáratát követően, a megtakarított pénzösszeg a folyószámlára kerül átvezetésre.

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

0,50% 0,50%

Érvényes 2020. november 02-tól 2020. december 31-ig lekötött betétekre vonatkozóan

Éves kamat EBKM

0,49% 0,49%

0,48% 0,48%
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