A Sberbank Magyarország Zrt.
Hirdetménye
az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzata
2018. november 11. napjától és 2018. november 17. napjától hatályos
módosításáról
A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank) ezúton
felhívja tisztelt Ügyfelei figyelmét arra, hogy Általános Szerződési Feltételek című
üzletszabályzatát, az alábbi Hirdetmény szerinti indokok alapján, 2018. november 11. napjától,
és 2018. november 17. napjától módosítja.
A módosítás lényege:
A módosítások hatályba lépésétől kezdődően a Sberbank Online Banking szolgáltatás
használata során a Fizetési számla feletti rendelkezés módja megváltozik.
2018. november 11. napjától javasolt hatálybalépéssel megszűnik az Állandó PIN kód. Ettől a
dátumtól kezdődően a Sberbank Online Banking szolgáltatás használata során az Ügyfél által
berögzített tranzakciók aláírásához, vagy a már bejelentkezett Ügyfél azonosításhoz kizárólag az
egyszer használható, korlátozott ideig érvényes Változó PIN kód szolgál.
A Bank pontosítja továbbá a pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos szerződések módosításra,
valamint annak a fogyasztónak és mikrovállalkozásnak minősülő Számlatulajdonos Ügyfél általi
felmondására vonatkozó rendelkezéseket.
2018. november 17. napjától a Sberbank Online Banking szolgáltatásra kötött új szerződések
esetében az Ügyfélnek lehetősége van a szerződéskötéskor a rendelkezésére bocsátott, a
Változó PIN kódot generáló Token mellett a szerződésben olyan mobiltelefonszám megadására
is, amely a Bank által SMS formában megküldött, egyszer használható, korlátozott ideig érvényes
Változó PIN kód fogadására alkalmas.
2018. november 17. napjától a Bank az Ügyfelek vonatkozásában nem hátrányosan egyoldalúan
módosítja az ÁSZF VI/10. pontját, mellyel lehetővé válik, hogy az önállóan rendelkező, egyedüli
számlatulajdonos nagykorú Ügyfél az ÁSZF-ben írt feltételek szerint elektronikus bankszámlakivonatot
kérjen.

A 2018. november 17. napját megelőzően a Sberbank Online Banking szolgáltatásra kötött
szerződések esetében az önállóan rendelkező, egyedüli számlatulajdonos nagykorú Ügyfél
(illetve olyan képviselője, aki szerződéses jognyilatkozat tételére kiterjedő, a Banknál bejelentett
önálló képviseleti joggal rendelkezik) - 2018. november 17. napjától javasolt hatálybalépéssel
jogosult a Sberbank Online Banking szolgáltatás felületén, elektronikus formában kezdeményezni
a szolgáltatásra vonatkozó szerződés módosítását. A szerződés ilyen módosításának az Ügyfél
általi kezdeményezése során az Ügyfélnek lehetősége van általa a Bank számára olyan
mobiltelefonszám megadására, amely a Bank által SMS formában küldött, egyszer használható,
korlátozott ideig érvényes Változó PIN kód fogadására képes.
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A módosítás eredményeképpen az Ügyfélnek az egyes tranzakciók aláírásakor (jóváhagyásakor)
– a tranzakciós limiteken belül - választási lehetősége lesz a tekintetben, hogy SMS-ben kapjon
Változó PIN kódot, vagy a meglévő Token generáljon Változó PIN kódot.
A napi összesítésben 5.000.000,- Ft-os, azaz 5 millió forintos összeghatárt (az SMS Alap Limit)
meghaladó utalás(ok) esetében – illetve attól eltérő limit megadása esetében az Ügyfél által
meghatározott összeghatárt meghaladó utalások esetében - a tranzakció kezdeményezéséhez
és a rendelkezésre jogosult személy azonosításához továbbra is Token szükséges.
A Bank továbbá technikai jellegű módosításokat hajt végre.
A módosítással érintett rendelkezések:
Az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzat az alábbiak szerint módosul:
 I. Bevezető rendelkezések fejezet I/6. pontja (technikai módosítás – a nem hatályos
rendelkezések törlése);
 II. Az Általános Szerződési Feltételek célja, alkalmazási köre, módosítása fejezet
II/5. pontja negyedik és ötödik bekezdése módosul;
 VI.
Tájékoztatás, értesítés, együttműködés fejezet VI/10. pontja egy új második
mondattal egészül ki
 VI. Tájékoztatás, értesítés, együttműködés fejezet VI/11. pont második bekezdés
utolsó mondata módosul (technikai módosítás);
 XIII. Panaszkezelés, jogviták rendezése fejezet XIII/1. pontja módosul (technikai
módosítás – a nem hatályos rendelkezések törlése)
 XVII. Hitel- és kölcsönügyletek fejezet XVII/5. pontja egy új második mondattal egészül
ki; és XVII/10. pontjának első bekezdése egy új mondattal egészül ki (a gyakorlatnak
megfelelő pontosítás);
 XXVII. Az elektronikus banki szolgáltatásra vonatkozó közös szabályok fejezet
XXVII/1. és XXVII/7. pontjai módosulnak (technikai módosítás), XXVII/9. és XXVII/10.
pontjai módosulnak (fogalmak pontosítása);
 XXIX. Internet Banking szolgáltatás fejezet XXIX/1. pontja technikai hatályon kívül
helyezése (tekintettel arra, hogy a Bank a megjelölt szolgáltatást 2011. január 01. naptól
nem nyújtja);
 XXX. Sberbank Online Banking szolgáltatás fejezet XXX/1. pontja, XXX/2. pontja,
valamint XXX/4. - XXX/6. pontjai módosulnak;
 XXXIII. Szerződés megszűnése fejezet XXXIII/4. pontjának második francia bekezdése
módosul.
A módosítások okai:
A Bank Általános Szerződési Feltételek XIV/15. pontjában meghatározott alábbi ok:
„a Bank üzletpolitikájának változása, kockázati tényezők változása,
jogszabályváltozás”.

Közzététel napja: 2018. november 10.

illetőleg

Sberbank Magyarország Zrt.
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