Komfort* számlacsomag Hirdetmény
Kedvezményes számlavezetési feltételekre vonatkozóan
Lakossági Ügyfelek részére
*A

Bank@Work Komfort számlacsomag neve Komfort számlacsomagra módosult 2015. március 9-től.

Meghirdetve: 2018. augusztus 15.
Hatályos: 2018. augusztus 15.
I. Általános és igénylési feltételek
A jelen Hirdetményben meghatározott kedvezményes kondíciókat a Sberbank Magyarország Zrt. (a
továbbiakban: a Bank) a 2012.12.28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkozó
- Standard Lakossági Bankszámla Kondíciós Listában valamint
- Lakossági Bankkártyák Általános Kondíciós Listában
megjelöltek szerint biztosítja.
1. Jelen hirdetményben foglalt kedvezmények igénybevételének feltételei:
- a Bank és a magánszemély Ügyfelet foglalkoztató Munkáltató között aláírt és hatályban lévő – a
Sberbank a Munkahelyen Programra (továbbiakban: Program) vonatkozó – együttműködési
megállapodás;
- a Munkáltató igazolása a magánszemély Munkáltatónál fennálló munkaviszonyáról vagy egyéb
jogviszonyáról;
- jelen kedvezménycsomagra vonatkozó, a felek által aláírt számlacsomag megállapodás.
2. Az Ügyfél kizárólag egy Komfort számlacsomagba bevont, „főszámla” megjelölésű forint bankszámlával (a
továbbiakban főszámlával) rendelkezhet, melynek kijelölése a kapcsolódó számlacsomag-megállapodásban
történik.
3. A számlacsomagon belül az Ügyfél korlátlan számú lakossági bankszámlát nyithat.
Amennyiben az Ügyfél jelen számlacsomag keretén belül egynél több lakossági bankszámlával rendelkezik,
akkor:
- a számlacsomagban kijelölt forint főszámla vonatkozásában a jelen Hirdetményben feltüntetett havi
számlavezetési díj az érvényes;
- a számlacsomagban kijelölt kedvezményes devizaszámla vonatkozásában a jelen Hirdetményben
feltüntetett havi számlavezetési díj az érvényes;
- a főszámlán és a kedvezményes devizaszámlán felül vezetett további bankszámlák vonatkozásában az
azokra vonatkozóan kötött egyes lakossági bankszámlaszerződésekben meghatározott Kondíciós Lista
(Hirdetmény) szerinti havi számlavezetési díj érvényes;
- valamennyi, a Komfort számlacsomag keretében nyitott lakossági bankszámla vonatkozásában a
fizetésforgalmi és a könyvelési díjak tekintetében a jelen Hirdetményben feltüntetett díjak az
érvényesek.
4. A jelen számlacsomag keretén belül teljesülő fizetési megbízások esetén alkalmazott díjmérték
megállapításánál a Bank minden esetben az alábbi számítási módot alkalmazza:
Százalékos díjmérték, minimum díj, maximum díj + fix összeg, valamint könyvelési díj, melynek számítási
módja: százalékos díjmérték, minimum díj, maximum díj + fix díj.
5. Amennyiben
a.) a magánszemély Ügyfél a Komfort számlacsomag kedvezmények igénybevételét megalapozó, a
Munkáltatónál fennálló munkaviszonya vagy egyéb jogviszonya megszűnik, vagy
b.) a Bank és az Ügyfelet foglalkoztató Munkáltató közötti együttműködési megállapodás bármely okból
megszűnik,
úgy a Komfort számlacsomagra vonatkozó jogosultság megszűnik, és a jogosultság megszűnése hónapjától
számított 3. (harmadik) hónap első napjától kezdődően a Komfort számlacsomagban feltüntetett díjak és
költségek helyébe a 2012.12.28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkozó
- Standard Lakossági Bankszámla Kondíciós Listában valamint
- Lakossági Bankkártyák Általános Kondíciós Listában
feltüntetett díjak és költségek lépnek.

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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6. Amennyiben az Ügyfél a Komfort számlacsomag-szerződésének megkötését megelőzően rendelkezett
lakossági bankszámlatermék-szerződéssel és jelen Hirdetmény hatályba lépését követően Komfort
számlacsomagra vált, akkor a megelőző számlatermékre meghirdetett számlacsomag váltás díja nem kerül
felszámításra.
7.
Számlanyitási díj:
Minimum nyitó egyenleg:
A számlacsomagba bevont főszámla devizaneme:
A számlacsomagba bevont számlák kamatozása:

0,- Ft
0,- Ft
HUF
A Lakossági Betéti hirdetmény szerint

II. Kedvezményes kondíciók
Havi számlavezetési díj főszámla vonatkozásában:

A Munkáltató által átutalt, minimum 1 db, a havi
minimálbér nettó összegének megfelelő egyösszegű
jóváírás esetén
Egyéb esetben (1):
(1)

0,- Ft
Standard Lakossági Bankszámla Kondíciós Lista alapján

A számlacsomagra történő szerződéskötés és az azt követő 2 teljes naptári hónapban nem kerül felszámításra.

Havi számlavezetési díj főszámla vonatkozásában:
1 db – a számlacsomag-szerződésben meghatározott forint főszámlán felül nyitott deviza számla havi
számlavezetési díja **

Sberbank SMS szolgáltatás havi díja:

Sberbank Online Banking - interneten keresztüli ügyintézés
és információkérés (Token egyszeri igénylési díja)

0,- Ft
Az újonnan megkötött első Sberbank SMS szolgáltatási
szerződés esetén annak megkötésének hónapjában és az
azt követő három teljes naptári hónapban (akciós időszak) a
szolgáltatás havi díja és a szolgáltatáshoz kapcsolódó SMS
díjak akciós jelleggel nem kerülnek felszámításra. A
szolgáltatásra vonatkozó akció abban az esetben vehető
igénybe, amennyiben az ügyfél/számlatulajdonos és a
Sberbank Magyarország Zrt. között nem állt fenn korábban
érvényes és hatályos Sberbank SMS szolgáltatási
szerződés. A Sberbank SMS szolgáltatási szerződés
megkötését követő negyedik hónaptól - az akciós időszak
lejáratát követően - a havi díj 100,- Ft, a többi díj és jutalék
pedig az Általános Kondíciós Lista szerint kerülnek
felszámításra.
díjmentes

** 2016.05.02-át megelőzően kötött számlacsomagok esetében is érvényes. A kedvezmény – számlacsomag-szerződésben meghatározott
eltérő rendelkezés hiányában – az időben legkorábban megnyitott devizaszámlára vonatkozik.

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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Forint fizetési forgalom
forint számla terhére, forint devizanemben, Magyarországon vezetett bankszámla javára
Terhelés

Tranzakciós díj

Eseti átutalási megbízás teljesítése

Könyvelési díj mértéke

Bankfiókban leadva

- bankon belülre, saját számlára

0,- Ft

0,- Ft

- bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára

0,32% min. 521,- Ft max. 20.000,- Ft

0,30% max. 6.000,- Ft

- bankon kívülre

0,40% min. 588,- Ft max. 50.000,- Ft

0,30% max. 6.000,- Ft

Eseti átutalási megbízás teljesítése

Sberbank Telebankon keresztül leadva

- bankon belülre, saját számlára

0,- Ft

0,- Ft

- bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára

0,11% min. 135,- Ft max. 20.000,- Ft

0,30% max. 6.000,- Ft

- bankon kívülre

0,20% min. 260,- Ft max. 50.000,- Ft

0,30% max. 6.000,- Ft

Eseti átutalási megbízás teljesítése

Elektronikusan leadott megbízások esetén (2)

- bankon belülre, saját számlára

0,- Ft

0,- Ft

- bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára

0,- Ft

0,30% max. 6.000,- Ft

- bankon kívülre

0,- Ft

0,30% max. 6.000,- Ft

- bankon belülre, saját számlára

0,- Ft

0,- Ft

Állandó átutalási megbízás teljesítése
- bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára

0,- Ft

0,- Ft

- bankon kívülre

0,- Ft

0,- Ft

Csoportos beszedési megbízás teljesítése

0,- Ft

0,- Ft

(2)

Elektronikusan leadott megbízás: Sberbank Online Banking rendszeren keresztül leadott megbízás.

Bankkártya
Bankkártya kibocsátás díja, mely az alábbi részletekben kerül terhelésre
Maestro bankkártya (2018. január 10-től nem forgalmazott)
- a főkártya kibocsátásakor (3)

0,- Ft

- a főkártya kibocsátását követő első évfordulótól évente

3.200,- Ft

MasterCard bankkártya
- a főkártya kibocsátásakor (3)

3.350,- Ft

- a főkártya kibocsátását követő első évfordulótól évente

6.700,- Ft

MasterCard Gold bankkártya
- a főkártya kibocsátásakor (3)

5.000,- Ft

- a főkártya kibocsátását követő első évfordulótól évente

5.000,- Ft

A bankkártya éves díjára vonatkozó kedvezmény a számlacsomagra vonatkozó szerződés megkötését követően, a forint főszámlához
újonnan igényelt első bankkártyára érvényesíthető! A bankkártya éves díjkedvezmény igénybe vételére a számlacsomag érvényességi ideje
alatt egyszer van lehetőség.
(3)

Kedvezményes kártya tranzakciós díjak

(4)

Tranzakciós díj

Könyvelési díj mértéke

0,- Ft

0,- Ft

ATM készpénzfelvét
- belföldi ATM-ből havonta az első 2 tranzakciónál

A kedvezményes kártya tranzakciók esetén kizárólag az Ügyfél jelen számlacsomagba bevont forint főszámláján - a tárgyhónap első
napjától utolsó napjáig - ténylegesen könyvelésre került készpénz felvételek kerülnek figyelembe vételre.
(4)

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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