Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói
TELJESÍTÉSI REND - VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE
Hatályos: 2020. március 2-től
Meghirdetve: 2020. február 19-től

Megbízás típusa

Megbízás benyújtásának módja

Forint bejövő átutalás forintszámlára

-

GIRO rendszeren érkező

Forint bejövő átutalás devizaszámlára

-

GIRO rendszeren érkező

Forint bejövő átutalás forintszámlára

-

VIBER rendszeren érkező

Forint bejövő átutalás devizaszámlára

-

VIBER rendszeren érkező

Megbízó
számlájának
terhelése / üzenet
továbbítása

Kedvezményezett
bankjának várható
jóváírása
Tárgy nap = T nap

HUF
eltérő
devizanem
HUF
eltérő
devizanem

-

T nap

-

T nap

-

T nap

-

T nap

-

HUF

-

T nap

-

eltérő
devizanem

-

T nap

Terhelendő
számla

Jóváírandó
számla

18.40 óra

-

18.40 óra

-

17.00 óra

-

17.00 óra

-

Végső benyújtási határidő
Tárgy nap

5

Megbízás

Árfolyam

Forint jóváírás

Forint bejövő azonnali átutalás forintszámlára

-

GIRO rendszeren (IG3) érkező

Forint bejövő azonnali átutalás devizaszámlára

-

GIRO rendszeren (IG3) érkező

minden naptári napon
0-24 óra folyamatos
minden naptári napon
0-24 óra folyamatos

deviza eladási

2

deviza eladási

2

deviza eladási

2

Forint terhelés
Eseti átutalás

Azonnali eseti átutalás indítása GIRO rendszeren keresztül
(csak elektronikusan)
Csoportos átutalás indítása (csak elektronikusan)
Állandó (rendszeres) átutalási megbízás befogadása
(új, módosítás, törlés)
Állandó (rendszeres / tartós) átutalási megbízás alapján teljesítés
Azonnali átutalás teljesítése VIBER rendszeren keresztül
Felhatalmazó levél csoportos beszedési megbízásra befogadása
(új, módosítás, megszüntetés) 6
Csoportos beszedés kezdeményezés indítása
(ügyfelünk által indított, T-5 munkanap)

bankon belülre8
bankon kívülre 6
8
bankon belülre
6
bankon kívülre
bankon belülre
bankon kívülre 6
bankon belülre
6
bankon kívülre
bankon belülre8
6
bankon kívülre
bankon belülre8

Bankfiókban papír alapon / postai úton

14.00 óra

HUF

-

T nap
T+1 nap

T nap
T+1 nap

-

Sberbank Business Online-on / Sberbank Online
Banking-en / Sberbank Telebank-on keresztül

16.30 óra

HUF

-

T nap

T nap

-

Sberbank Business Online / Sberbank Online
Banking

minden naptári napon
0-24 óra folyamatos

HUF

-

T nap

Sberbank Business Online

16.30 óra

HUF

-

T nap

14.00 óra

HUF

-

-

Bankfiókban papír alapon / postai úton
Sberbank Telebank-on keresztül

T nap
T nap
T nap
T nap
T nap

-

bankon kívülre 6

Bankfiókban papír alapon / postai úton / Sberbank
Telebank / Sberbank Online Banking

16.30 óra

HUF

-

T nap

bankon kívülre

Bankfiókban papír alapon

14.00 óra

HUF

-

T nap

T nap

-

Bankfiókban papír alapon
Sberbank Telebank

14.00 óra

HUF

-

-

-

-

Sberbank Business Online

16.30 óra

HUF

-

-

-

-

Giro rendszeren keresztül
és a bank rendszerén belül elektronikusan

16:30 óra

HUF

-

-

-

-

bankon belülre
6
bankon kívülre
bankon belülről

T nap

-

Csoportos beszedési megbízás kezdeményezésének befogadása
(ügyféllel szemben érkező megbízás, T-5 munkanap)

bankon kívülről

Csoportos beszedési megbízás teljesítése felhatalmazó levél
csoportos beszedésre alapján

bankon belül
bankon kívülre 6

-

18.00 óra

HUF

.

T nap

T nap
T+1nap

-

Bankfiókban papír alapon

14.00 óra

HUF

-

-

-

-

Bankfiókban papír alapon / postai úton

16.00 óra
Pénteken 14.00 óra

HUF

.

-

-

-

Sberbank Online Banking / Sberbank Business Online

16:30 óra
HUF

.

-

-

-

HUF

.

-

-

-

HUF

.

-

-

-

-

-

Felhatalmazó levél beszedési megbízásra befogadása
(új, megszüntetés)
Beszedési megbízás kezdeményezés befogadása
(felhatalmazó levélen / váltón / csekken / végrehajtható okiraton /
7
jogszabályon alapuló) a Bank ügyfelétől átvett

-

Beszedési megbízás kezdeményezés befogadása
(felhatalmazó levélen / váltón / csekken / végrehajtható okiraton /
jogszabályon alapuló)7,a Bank ügyfelének számlája ellen érkezett

-

Hatósági átutalási megbízás kezdeményezés befogadása
(a Bank ügyfelétől átvett)

-

6

Bankfiókban papír alapon / postai úton
Sberbank Online Banking / Sberbank Business Online
Bankfiókban papír alapon / postai úton
Sberbank Online Banking / Sberbank Business Online
Bankfiókban papír alapon / postai úton

Hatósági átutalási megbízás kezdeményezés befogadása
(a Bank ügyfelének számlája ellen érkezett)

-

Átutalási végzés befogadása
(a Bank ügyfelének számlája ellen érkezett)

-

16.00 óra
Pénteken 14.00 óra
16:30 óra
16.00 óra
Pénteken 14.00 óra
16:30 óra
16.00 óra
Pénteken 14.00 óra

Giro rendszeren keresztül
és a bank rendszerén belül elektronikusan

16:30 óra

Bankfiókban papír alapon / postai úton

16.00 óra
Pénteken 14.00 óra

HUF

-

-

Giro rendszeren keresztül
és a bank rendszerén belül

18.00 óra

HUF

-

T nap

Hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés és beszedési
megbízás teljesítése
(felhatalmazó levélen / váltón / csekken / végrehajtható okiraton /
jogszabályon alapuló)

bankon kívülre

Postautalványon keresztüli kifizetés
Postautalványon keresztüli kifizetés

bankon kívülre 6
6
bankon kívülre

Sberbank Business Online
papíralapon beadott tétel

11.00 óra
9.00 óra

HUF

-

T nap

-

-

-

Bankfiókban papíralapon

16.00 óra
Pénteken 14.00 óra

HUF

-

T nap

-

csak azonnali eseti
átutalás (IG3)esetén
használható

bankon belülre
6

T nap
T+1 nap

Kapcsolódó szolgáltatás
Másodlagos azonosító regisztrációja, módosítása, törlése

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.
www.sberbank.hu
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Megbízás típusa

Megbízás benyújtásának módja

Végső benyújtási határidő
Tárgy nap

5

Terhelendő
számla

Jóváírandó
számla

Megbízás

Megbízó
számlájának
terhelése / üzenet
továbbítása

Kedvezményezett
bankjának várható
jóváírása
Tárgy nap = T nap

Árfolyam

Deviza jóváírás (külföldről érkező HUF jóváírás HUF vagy HUF-tól eltérő devizanemű számlára; külföldről vagy belföldről érkező HUF-tól eltérő deviza jóváírása HUF vagy HUF-tól eltérő deviza számla esetén)
Beérkező devizaátutalási megbízás elszámolása konverzióval és
konverzió nélkül
(2016.11.01-től beleértve a SEPA átutalásokat is)

17.00 óra

azonos FCY /
eltérő FCY

T nap

konverzió esetén deviza
eladási és deviza vételi
2
keresztárfolyam

Deviza terhelés
Eseti deviza átutalási megbízás teljesítése konverzióval és konverzió
nélkül

bankon belülre

Bankfiókban papír alapon / postai úton

9.30 óra

azonos FCY / azonos FCY /
eltérő FCY
eltérő FCY

T nap

T nap

Eseti deviza átutalási megbízás teljesítése konverzióval és konverzió
nélkül

bankon belülre8

Sberbank Business Online/ Sberbank Online Banking /
Sberbank Telebank

14.00 óra

azonos FCY / azonos FCY /
eltérő FCY
eltérő FCY

T nap

T nap

8

konverzió esetén deviza
eladási és deviza vételi
keresztárfolyam 2
konverzió esetén deviza
eladási és deviza vételi
keresztárfolyam 2

Deviza kimenő átutalás (külföldre irányuló HUF terhelése HUF vagy HUF-tól eltérő devizanemű számla esetén; külföldre és belföldre irányuló HUF-tól eltérő deviza terhelése HUF vagy HUF-tól eltérő deviza számla esetén)
Átutalás belföldre, az EGT országaiba EGT devizanemben és HUF3
ban , konverzióval/ konverzió nélkül
(2016.11.01-től ide nem értve a SEPA átutalásokat)
2016.11.01-től a SEPA átutalás belföldre, a SEPA-övezet országaiba
EUR devizanemben, konverzióval/ konverzió nélkül
Átutalás belföldre, az EGT országaiba EGT devizanemben és HUFban3, konverzióval/ konverzió nélkül
(2016.11.01-től beleértve a SEPA átutalásokat is)

bankon kívülre

Bankfiókban papír alapon / postai úton

9.30 óra

azonos FCY /
eltérő FCY

T+1 nap
T nap
T+1 nap

bankon kívülre

Sberbank Business Online/ Sberbank Online Banking /
Sberbank Telebank

14.00 óra

azonos FCY /
eltérő FCY

T nap

T+1 nap

Átutalás belföldre, az EGT országaiba nem EGT devizanemben
konverzióval / konverzió nélkül

bankon kívülre

Bankfiókban papír alapon / postai úton

9.30 óra

azonos FCY /
eltérő FCY

T nap

T +1 nap

Átutalás belföldre, az EGT országaiba nem EGT devizanemben
konverzióval / konverzió nélkül

bankon kívülre

Sberbank Business Online/ Sberbank Online Banking /
Sberbank Telebank

14.00 óra

azonos FCY /
eltérő FCY

T nap

T +1 nap

bankon kívülre

Bankfiókban papír alapon / postai úton

9.30 óra

azonos FCY /
eltérő FCY

T nap

Átutalás nem EGT országaiba EGT devizanemben és HUF-ban
konverzióval / konverzió nélkül
(2016.11.01-től ide nem értve a SEPA átutalásokat)
2016.11.01-től a SEPA átutalás nem EGT országaiba EUR
devizanemben konverzióval / konverzió nélkül
Átutalás nem EGT országaiba EGT devizanemben és HUF-ban
konverzióval / konverzió nélkül
(2016.11.01-től ide nem értve a SEPA átutalásokat)
2016.11.01-től a SEPA átutalás nem EGT országaiba EUR
devizanemben konverzióval / konverzió nélkül
Sürgős devizaátutalási megbízás teljesítése EUR,USD,RUB,HUF
devizanemben belföldre az EGT országokba és EGT-n kívülre
konverzióval és konverzió nélkül
Sürgős devizaátutalási megbízás teljesítése EUR,USD,RUB,HUF
devizanemben belföldre az EGT országokba és EGT-n kívülre
konverzióval és konverzió nélkül
1

Az adatok csak tájékoztató jellegűek a Sberbank Magyarország Zrt felelősséget nem vállal érte.

2

A bank által mindennap 8.00 óra után közzétett devizaárolyam

T+1 nap
T+1 nap

bankon kívülre

Sberbank Business Online/ Sberbank Online Banking /
Sberbank Telebank

14.00 óra

azonos FCY /
eltérő FCY

T +1 nap
T nap
T +1 nap

bankon kívülre

Bankfiókban papír alapon / postai úton

bankon kívülre

Sberbank Business Online/ Sberbank Online Banking /
Sberbank Telebank

9.30 óra

azonos FCY /
eltérő FCY

T nap

T nap

14.00 óra

azonos FCY /
eltérő FCY

T nap

T nap

konverzió esetén deviza
eladási és deviza vételi
keresztárfolyam 2
konverzió esetén deviza
eladási és deviza vételi
keresztárfolyam 2
konverzió esetén deviza
eladási és deviza vételi
2
keresztárfolyam
konverzió esetén deviza
eladási és deviza vételi
keresztárfolyam 2
konverzió esetén deviza
eladási és deviza vételi
keresztárfolyam 2

konverzió esetén deviza
eladási és deviza vételi
keresztárfolyam 2
konverzió esetén deviza
eladási és deviza vételi
keresztárfolyam 2
konverzió esetén deviza
eladási és deviza vételi
keresztárfolyam 2

3

Nem vonatkozik belföldi forint utalásra forint számla terhére
A Bank megszünteti a T0 konverziós termékét, a Bank T0 árfolyamát, csak a hiteltörlesztések konverziójára ill egyéb a Bank által megjelölt terméknél használja.
4

A bank által minden nap fióknyitásig közzétett valuta árfolyam

5

A banki rendszerekben illetve a bankban történő átvételre vonatkozó végső fogadási időpont

6

Magyarországon belül Giro rendszeren keresztül

7

Csak a felhatalmazó levélen alapuló beszedés és a jogszabályon alapuló nyújtható be elektronikusan is

8

Bankon belülre saját számlára vagy eltérő ügyfélszámlák között

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.
www.sberbank.hu
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