
 

Sajtóközlemény (2017.03.13.) 

Mikrovállalati számlacsomagot keresel? 

Megmondjuk a tutit! 

A Sberbank szakértői összeállították a mikrovállalati számlacsomag kiválasztásának 

öt legfontosabb kritériumát. 

Alacsony számlavezetési havidíj 

A legszembetűnőbb banki költség a számlavezetési díj, sokan ez alapján választanak az 

ajánlatok között. Érdemes figyelni arra, hogy hitelintézetünk feltételhez köti-e a 

kedvezményes vagy díjmentes számlavezetést. A legtöbb hitelintézet kínálatában található 

olyan számlacsomag, ahol például meghatározott számlaforgalomtól függően folyószámla 

díjkedvezményben részesülhetünk. „Összességében éves szinten több tízezer forintos extra 

kiadást jelenthet egy rosszul megválasztott - mikrovállalkozásunk bankolási szokásaihoz 

nem illeszkedő – számlacsomag” figyelmeztetnek a Sberbank szakértői.  

 

Kedvező tranzakciós díjak: mennyi az annyi?    

Azzal is számolnunk kell, hogy hitelintézetünk az utalásainkra és egyéb tranzakcióinkra díjat 

számolhat fel. Érdemes átgondolnunk, hogy milyen szolgáltatásokat tervezünk igénybe venni 

leginkább (pl. készpénzfelvételt, átutalásokat, stb.), ezeket  milyen csatornán (pl. 

papíralapon, internetbankon, ATM-en keresztül bankkártyával, stb.) bonyolítjuk. Ezen 

szolgáltatások igénybevétele több ezer forintra rúghat akár a „0” forintos számlacsomag 

igénybevétele esetén is. Éppen ezért jól nézzük meg a számlacsomagban foglalt díjakat is – 

javasolják a Sberbank szakértői.  

 

Ne feledkezzünk meg a hitelről sem 

Bár lehet, hogy a számlanyitás pillanatában nem elsődleges szempont, a jövőben bármikor 

alakulhat úgy, hogy vállalkozásunknak hitelre lesz szüksége. Ezért már a számlanyitás előtt 

érdemes utánanézni, hogy az adott hitelintézet hogyan és milyen körülmények között biztosít 

vállalkozásunknak kölcsönt.  A Sberbank szakemberei úgy látják: a kedvező kamatozású 

folyószámlahitel, valamint az egyszerű beruházási- vagy forgóeszközhitel-igénylés 

lehetősége mindenképpen pozitívum a számlaválasztásnál. 

 

Ha lehet, akkor elektronikusan… 

A bankkártya, a Telebank, a Netbank, az SMS és a Mobilbank is ma már 

alapszolgáltatásnak számítanak, ezen túlmenően azonban bankunk egyéb elektronikus 

szolgáltatásokkal is kényelmesebbé teheti vállalkozásunk életét. (Ezek a csatornák 



legtöbbször díjmentesek vagy jelentősen kedvezményesek a papír alapú megbízásokhoz 

képest.) Ilyen hasznos segítség lehet az e-menedzser mobil ügyviteli rendszer, amit a 

Sberbank kínál ügyfeleinek meghatározott számlacsomagjai keretében – ráadásul 

díjmentesen.  

 

… De a személyes kapcsolat is fontos 

Egy dedikált tanácsadó hatalmas segítséget jelenthet: pénzügyi kérdéseinkkel egy adott 

személyhez fordulhatunk, hasznos tippeket kaphatunk, ráadásul a kapcsolat jellegéből 

adódóan a tanácsadó pontosan ismerni fogja vállalkozásunkat és így igényeinket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sberbank Magyarország Zrt-ről: 

 

A Sberbank Magyarország Zrt. a Sberbank Europe AG leányvállalata, lakossági-, mikro-, KKV- és nagyvállalati 

ügyfeleknek nyújt teljes körű banki szolgáltatást Magyarországon. A bank 1993 óta működik sikeresen a magyar 

piacon. A bécsi központú Sberbank Europe csoport Európa 9 piacán van jelen: Ausztriában, Bosznia-

Hercegovinában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Szlovéniában, Szerbiában, Ukrajnában és 

Németországban. 

 


