HIRDETMÉNY
a mikrovállalati Ügyfeleknek nyújtott Okmányos műveletekre vonatkozó
2014.07.31-től hatályos

- Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói
– Okmányos műveletek (a továbbiakban: Kondíciós lista)

elnevezésű kondíciós lista módosításáról
A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; 1463 Budapest Pf. 994, nyilvántartja a Fővárosi
Bíróság, mint Cégbíróság: 01-10-041720, a továbbiakban: a Bank) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit a jelen
hirdetményben megjelölt, az Ügyfeleknek pénzforgalmi szolgáltatás keretében nyújtott, alábbi szolgáltatásokra is
irányadó, fent felsorolt kondíciós lista 2020. március 16. napjától hatályos módosításáról.
A 2020.03.16. előtt szerződött mikrovállalati okmányos ügyletek esetén a módosításra kerülő kondíciós listán
belüli díjmódosítások:
o „A.) Okmányos beszedvény- Okmányos inkasszó/ Az ügyfél megbízásából okmányos beszedvény (export
inkasszó)” részben
- Konvertibilis devizában kiállított váltó továbbítása elfogadásra és/vagy fizetésre (okmány benyújtása
nélkül) illetve Okmányküldés, fizetés vagy váltóelfogadás ellenében (ÚJ elnevezése: Beszedésre
átvett váltók, okmányos inkasszók kiküldése fizetésre, vagy váltóelfogadásra esetén) díj mértékét
0,25% min. 15.000 Ft-ra emeljük;
- Törlés vagy felhatalmazás okmányok fizetés nélküli kiszolgáltatására díj mértékét 0,20% min. 10.000
Ft-ra emeljük;
o „A.) Okmányos beszedés- Okmányos inkasszó /Az Ügyfélre kiállított okmányos beszedvény (import
inkasszó)” részben
- Okmányok kiszolgáltatása fizetés, váltó elfogadás vagy fizetésre irányuló kötelezettségvállalás
ellenében díj mértékét 0,25% min. 15.000 Ft-ra emeljük;
- Törlés vagy okmányok fizetés nélküli kiszolgáltatása díj mértékét 0,25% min. 15.000 Ft -ra emeljük;
o „A.) Okmányos beszedés- Okmányos inkasszó /Árufelszabadítás részben
- A Sberbank Magyarország Zrt rendeletére küldött áru felszabadítása az Ügyfél javára díj mértékét
15.000 Ft -ra emeljük;
o „B.) Az ügyfél javára érkezett okmányos meghitelezés (export) (ÚJ elnevezés: Okmányos meghitelezésAkkreditív”) részben
- Avizálás kötelezettségvállalás nélkül, vagy nyilvántartásba vétel az Ügyfél kérésére, az Ügyfél
költségére díj mértékét 0,2% min. 15.000 Ft-ra emeljük;
- Akkreditív módosítás megbízásonként díj mértékét 15.000 Ft-ra emeljük;
- Okmányfelvételi (igénybevételi) vagy igénybejelentési jutalék (ÚJ elnevezés: Okmányfelvételi
(igénybevételi) jutalék) mértékét 0,25% min. 15.000 Ft-ra emeljük;
- Átruházási jutalék (minden megkezdett 30 napra) mértékét 0,30% min. 15.000 Ft-ra módosítjuk;
- Okmányeltérés (eltérésenként) díj mértékét 10 000 Ft / eltérés max. 50 000 Ft-ra módosítottuk;
„B.) Az ügyfél megbízásából kibocsátott okmányos meghitelezés nyitása (import) (ÚJ elnevezés:
Okmányos meghitelezés- Akkreditív/ Az Ügyfél megbízásából kibocsátott import okmányos
meghitelezés”) részben
- Megbízások módosítása díj mértékét 15 000,-Ft-ra emeltük;
- Bank címére vagy rendelkezésére küldött áru felszabadítása díj mértékét 0,2% min. 15.000 Ft-ra
emeltük;
o „C.) Bankgaranciák/Az Ügyfél javára más bankok által kibocsátott garanciák kezelése” részben
- Avizálás kötelezettségvállalás nélkül díj mértékét 0,2% min. 15.000 Ft max. 100.000 Ft-ra emeljük
- Garancia módosítása megbízásonként (kivéve összegemelést és hosszabbítást, amelyre a nyitáskor
alkalmazott jutalékkulcs érvényes) (ÚJ elnevezés: Módosítási jutalék) mértékét 15.000,-Ft-ra
emeljük;
- Igénybejelentési jutalék díj mértékét 0,25% min. 15.000,-Ft max. 100.000 Ft-ra emeltük;
„C.) Bankgaranciák/Az Ügyfél megbízásából a Bank által kibocsátott garanciák” részben
- Megbízások módosítása (kivéve összegemelést és hosszabbítást, amelyre a nyitáskor alkalmazott
jutalékkulcs érvényes (ÚJ elnevezés: Módosítási jutalék) mértékét 15.000 Ft-ra emeltük.
A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.
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A fent megjelölt, kondíciós listában szereplő díjak egyoldalú, kedvezőtlen módosításának okai:
a Bank Általános Szerződési Feltételeinek XIV/15. pontjában megfogalmazottak szerinti alábbi okok:
„KSH szerinti fogyasztói árindex megnő” ok, „Bank üzletpolitikájának változása” ok és „a szerződéskötést
követően a Bank mindennapos ügymenetével összefüggésben felmerült körülmények” ok.
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján tájékoztatjuk, hogy a Bank által
javasoltan 2020. március 16. napjától hatályba lépő fenti módosítást a Bankunk elfogadottnak tekinti, ha annak
javasolt hatályba lépése előtt az Ügyfél - 2020. március 13. nap végéig személyesen
bankfiókunkban/kapcsolattartójánál vagy 2020. március 15. nap végéig írásban nem nyilatkozik akként, hogy a
módosítást nem fogadja el. Amennyiben Ön a módosítást nem fogadja el, úgy a módosítás 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 módosítását 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 módosításokat tartalmazó Kondíciós Listák és jelen kapcsolódó Hirdetmény tervezetten 2020. január 06-i
közzétételi dátumtól elérhetőek bankfiókjainkban, és honlapunkon (www.sberbank.hu).

Közzététel napja: Budapest, 2019. december 20.
Sberbank Magyarország Zrt.
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