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HIRDETMÉNY  

a mikrovállalati Ügyfeleknek nyújtott egyes látra szóló kamatra és 

bankkártya termékekre vonatkozó 
*************************************************************************************************************************************************************** 
- Általános Kondíciós Lista - Vállalati számlacsomag kondíciók - Partner számlacsomagok díjai 

és jutalékai 

- Általános Kondíciós Lista - Vállalati bankkártyák általános kondíciói - 2012.12.28. napján vagy 

azt követően megkötött szerződésekre 

- Forint betéti hirdetmény vállalatok részére 
************************************************************************************************************************************************************** 

elnevezésű kondíciós listák, hirdetmények módosításáról 
 

A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank) ezúton tájékoztatja 
tisztelt mikrovállalati Ügyfeleit arról, hogy a jelen hirdetményben megjelölt, a mikrovállalkozás Ügyfeleknek 
pénzforgalmi szolgáltatás keretében nyújtott, alább megjelölt látra szóló kamatra, valamint bankkártya 
termékekre irányadó, fent felsorolt kondíciós listái / hirdetményei 2016.12.30-tól megváltoztak a 
következők szerint: 
 

A. A bankkártyával kezdeményezett fizetési megbízásokhoz kapcsolódó könyvelési díjra 

vonatkozóan 2016.12.31-ig meghirdetett akció időtartamát a Bank 2017.01.01-i hatállyal 

meghosszabbítja, az akciós időszak lejáratának új záró dátuma 2017.12.31. napja. 

A nem kedvezőtlen, egyoldalú módosítás oka: a Bank Általános Szerződési Feltételeinek XIV./15. 

pontjában megfogalmazottak szerinti „- a Bank üzletpolitikájának változása” ok. 
 

B. A Justitia Letéti alszámla látra szóló kamatozása 2017.03.09-től változik. 

Justitia Letéti alszámla látra szóló kamatozása (pénzforgalmi szolgáltatáshoz 

kapcsolódó látra szóló kamat)  

Összegsáv 

Érvényes 
2017.03.08-ig 

Érvényes 
2017.03.09-től 

Éves 
kamat 

EBKM 
Éves 
kamat 

EBKM 

1 – 1 000 000 Ft-ig 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

1 000 001 – 5 000 000 Ft-ig 0,30% 0,30% 0,15% 0,15% 

5 000 001 Ft felett 0,50% 0,50% 0,20% 0,20% 
 

A kedvezőtlen, egyoldalú módosítás oka: a Bank Általános Szerződési Feltételeinek 

XIV./15. pontjában megfogalmazottak szerinti „- olyan külső körülmények következnek be, amelyek 

alkalmasak arra, hogy az ügylet nyereségességét kedvezőtlenül befolyásolják”, „- a Bank 

üzletpolitikájának változása” és a „– a módosítást a Bank mindennapos ügymenetével 

összefüggésben felmerült körülmények igazolják” okok. 
 

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján tájékoztatjuk, hogy a 

meghirdetett módosítást Bankunk elfogadottnak tekinti, ha annak hatályba lépése előtt az Ügyfél - 

személyesen bankfiókunkban vagy írásban - nem nyilatkozik akként, hogy a módosítást nem fogadja 

el. Amennyiben Ön a módosítást nem fogadja el, úgy a módosítást hatályba lépése előtti napig Ön 

jogosult a szerződés azonnali hatályú és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes 

felmondására, az esetlegesen fennálló tartozásának egyidejű megfizetése mellett. 
 

A módosításokat tartalmazó kondíciós listák elérhető bankfiókjainkban, és honlapunkon 

(www.sberbank.hu). 
 

Közzététel napja: Budapest, 2016.12.30. 
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