
 

Devizanem USD GBP CHF JPY EUR
4 RUB

Elhelyezhető minimum összeg 50 USD 50 GBP 50 CHF - - 1 500 RUB

Futamidő

Látra (pénzforgalmi szolgáltatáshoz 

kapcsolódó látra szóló betét)

érvényes: 2015. november 03-tól

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

   

1 hónap 0,01 0,01 0,01 - - 1,50

 3 hónap 0,05 0,05 0,01 - - 1,70

 6 hónap 0,10 0,10 0,01 - - 1,90

12 hónap 0,15 0,15 0,01 - - 3,00

A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye

I. Nem természetes személyek részére
2

2
 Nem természetes személy vállalati ügyfélnek minősülnek jelen Hirdetmény tekintetében a jogi személyek, az egyéb szervezetek. 

I.1. Standard lekötött betétek
3
 éves kamata és EBKM értéke (%) 

(Az EBKM érték megegyezik a kamattal)

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

Érvényes:  2016. november 09   -tól/től visszavonásig 

VÁLLALATOK RÉSZÉRE
1

A változtatás jogát a Bank fenntartja.

DEVIZASZÁMLA KAMATOK

1
 Vállalati ügyfélnek (azaz vállalati üzletágba tartozó ügyfélnek) minősülnek jelen Hirdetmény tekintetében - vállalatmérettől, foglalkoztatotti 

létszámtól, éves árbevételtől vagy mérlegfőösszegtől függetlenül - a jogi személyek, az egyéb szervezetek, valamint az olyan természetes 

személyek, akik a 2013. évi CCXXXVIII. törvény (Hpt.) rendelkezései szerint nem minősülnek fogyasztónak.

3
 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.

4
 2016.augusztus 18-át követően a betétlekötés EUR devizanemben kizárólag egyedi megállapodás alapján történik.

Minimálisan leköthető összeg 50,- USD, GBP, CHF vagy 1.500 RUB. A feltüntetett kamatok éves kamatlábak. 

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.

A betétlekötéssel kapcsolatban további információkat kaphat az ügyfél a Bank Általános Szerződési Feltételeiből, valamint a Bank Betéti 

Üzletszabályzatából.

A jelen hirdetményben feltüntetett betéti konstrukciók az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által nyújtott betétbiztosítással rendelkeznek.

Sberbank Telebank: +36-40-41-42-43
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Devizanem USD GBP CHF JPY EUR
8 RUB

Elhelyezhető minimum összeg 50 USD 50 GBP 50 CHF - - 1 500 RUB

Futamidő

Látra (pénzforgalmi szolgáltatáshoz 

kapcsolódó látra szóló betét)

érvényes: 2015. november 03-tól

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

   

1 hónap 0,01 0,01 0,01 - - 1,50

 3 hónap 0,05 0,05 0,01 - - 1,70

 6 hónap 0,10 0,10 0,01 - - 1,90

12 hónap 0,15 0,15 0,01 - - 3,00

A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye

6
 Fogyasztónak nem minősülő természetes személy vállalati ügyfélnek minősülnek jelen Hirdetmény tekintetében az olyan természetes személyek, 

akik a 2013. évi CCXXXVIII. törvény (Hpt.) rendelkezései szerint nemminősülnek fogyasztónak (azaz nem önálló foglalkozásukon és gazdasági 

tevékenységükön kívül eső célok érdekében járnak el) (pl. egyéni vállalkozó, őstermelő, stb.).

II. Fogyasztónak nem minősülő természetes személyek részére
6

A változtatás jogát a Bank fenntartja.

A betétlekötéssel kapcsolatban további információkat kaphat az ügyfél a Bank Általános Szerződési Feltételeiből, valamint a Bank Betéti 

Üzletszabályzatából.

A jelen hirdetményben feltüntetett betéti konstrukciók az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által nyújtott betétbiztosítással rendelkeznek.

VÁLLALATOK RÉSZÉRE
5

5
 Vállalati ügyfélnek (azaz vállalati üzletágba tartozó ügyfélnek) minősülnek jelen Hirdetmény tekintetében - vállalatmérettől, foglalkoztatotti 

létszámtól, éves árbevételtől vagy mérlegfőösszegtől függetlenül - a jogi személyek, az egyéb szervezetek, valamint az olyan természetes 

személyek, akik a 2013. évi CCXXXVIII. törvény (Hpt.) rendelkezései szerint nem minősülnek fogyasztónak.

8
 2016.augusztus 18-át követően a betétlekötés EUR devizanemben kizárólag egyedi megállapodás alapján történik.

7
 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.

Érvényes:  2016. november 09   -tól/től visszavonásig 

II.1. Standard lekötött betétek
7
 éves kamata és EBKM értéke (%) 

(Az EBKM érték megegyezik a kamattal)

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

Minimálisan leköthető összeg 50,- USD, GBP, CHF vagy 1.500 RUB. A feltüntetett kamatok éves kamatlábak. 

DEVIZASZÁMLA KAMATOK

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.

Sberbank Telebank: +36-40-41-42-43
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