
 

A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye 

Érvényes: 2016.02.19-től elhelyezett betétekre. 

 

HIRDETMÉNY 

Lakossági ügyfelek részére 

Sberbank MIXer III Kombinált Betét 

Érvényes a 2016.02.19-től elhelyezett betétekre visszavonásig. 

Az ügyfél a következő arányokban fektetheti be pénzét Sberbank MIXer III Kombinált Betét 

konstrukcióban részben 90 napos forint lekötött betétbe, részben pedig a Sberbank Magyarország Zrt. 

által forgalmazott forintban denominált Generali befektetési alapok bármelyikébe: 

 90 napos 

lekötött 

betét arány 

Generáli 

Befektetési 

alap arány 

Lekötött 

betét éves 

betéti 

kamatláb és 

EBKM 

MIXer III Betéti 

Konstrukcióban 

elhelyezhető 

minimum összeg 

Lekötött betét 

minimum 

összege 

MIXer III Új 

Forrás betéti 

konstrukció 

33,33% 66,67% 3,00% 300.000 Ft 100.000 Ft 

MIXer III 

meglévő betéti 

konstrukció 

50,00% 50,00% 2,00% 200.000 Ft 100.000 Ft 

A Bank által forgalmazott Generali befektetési alapok az alábbiak: Generali IPO Abszolút Hozam Alap 
A sorozat, Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap „A” sorozat, Generali Mustang Amerikai 
Részvény Alap „A” sorozat 

Sberbank MIXer III Kombinált Betét betéti része: 

A 3,00%-os (EBKM: 3,00%) és a 2,00%-os (EBKM: 2,00%) lekötött betéti kamatok kifizetésének 
feltétele, hogy a konstrukció részét képező Generali befektetési alap megfelelő arányú befektetési 
jegyei a lekötés napjától a betét lejáratáig az ügyfél értékpapír-számláján elérhetőek legyenek. 

Amennyiben a konstrukció részét képező befektetési jegyek a 90 napos futamidő lejáratát megelőzően 
visszaváltásra kerülnek és/vagy a lejárat napján nem szerepelnek az ügyfél értékpapír-számláján, a 
lekötött betét összege a Bank 3 hónapos Standard lekötött betét kondíciói szerint kamatozik. 

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

A feltüntetett kamatok éves kamatlábak. Folyamatos lekötés esetén a 90 napos lekötött betét az első 

kamatperiódust követően a Forint Betéti Hirdetmény Magánszemélyek részére szóló, lejáratkor hatályos 

3 hónapos Standard lekötött betét kondíciói szerint kamatozik tovább. Az első kamatperiódust követően 

a 3 hónapos Standard lekötött betét esetében az EBKM értéke jelenleg: 5 millió Ft-ig 0,01%; 5 millió Ft 

felett 0,01%. 

 



 

Sberbank MIXer III Kombinált Betét befektetési része: 

A kombinált betéti akcióban szereplő befektetési jegy ajánlott befektetési időtávja jelentős mértékben 
meghaladja az akciós betét futamidejét.  
A befektetési jegyek elérhető hozama nettó eszközértékük jövőbeli változásának függvénye. 
A befektetési jegyek múltbeli jövedelmezősége tájékoztató jelleggel az alábbi*: 
 

 
* forrás: 2016.02.18-án a BAMOSZ áltál közzétett adatok alapján 

 

Sberbank MIXer III Kombinált Betét Új forrás konstrukcióban kizárólag bankon kívüli forrásból származó 
összeg helyezhető el. 

Bankon kívüli forrásnak az az összeg minősül, amellyel az Ügyfél a Sberbank 
Magyarország Zrt-nél 2016. február 01-én meglévő megtakarításait* a következő 
jóváírások összegével növeli: készpénzbefizetés, Bankon kívüli bankszámla terhére 
teljesített jóváírás. Ezen összeget csökkentik a 2016. február 01-e óta az Ügyfél által 
kezdeményezett Bankon belüli és kívüli bankszámla vonatkozásában végrehajtott fizetési 
megbízások, ügyfélszámla javára történő átutalások, készpénz kifizetések valamint 
kapcsolódó, Bank által terhelt díjak, jutalékok és egyéb követelések, valamint a Sberbank 
Magyarország Zrt.-nél új forrásra vonatkozó feltétellel meghirdetett, 2016. február 01-től 
forint vagy deviza betétekben, és a MIXer III Új forrás Kombinált Betétben (MIXer III 
betétben és Generali befektetési alapban új forrásként elhelyezett együttes összeg) elhelyezett 
összegek. 

*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 (kivétel az 
ügyfélszámla) és megtakarítási számlájának pozitív egyenlege. 

 

Generali befektetési alapokról részletes tájékoztatást a www.sberbank.hu vagy 

http://www.alapkezelo.hu honlap tartalmaz. 

 

A konstrukció jelen hirdetményben feltüntetett lekötött betétei az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által 
nyújtott betétbiztosítással rendelkeznek. A befektetési részben lévő összegre az OBA garanciát nem nyújt. 

 

A változtatás jogát a Bank fenntartja. 

A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat, valamint a Bank Általános Szerződési Feltételei 

tartalmazza. 

 

http://www.sberbank.hu/
http://www.alapkezelo.hu/

