A Sberbank Magyarország Zrt.
Hirdetménye
az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzata
2019. szeptember 14. 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, 2019. szeptember 14. napjától módosítja.
A módosítás lényege:
A Bank az
 ún. PSD2 irányelv, pontos elnevezéssel: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366
IRÁNYELVE (2015.november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a
2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet
módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, és
 az annak részletszabályait tartalmazó, kötelezően alkalmazandó ún. SCA-rendelet, pontos
elnevezéssel: a Bizottság (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló RENDELETE (2017.
november 27.) az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfélhitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó
szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
(a továbbiakban a PSD2 irányelv és az SCA-rendelet együtt a jelen Hirdetményben: az EU
pénzforgalmi jogszabályok) alkalmazásának a kötelezettségére tekintettel a Bank az egyes
pénzforgalmi szolgáltatásait érintően módosítja a szerződési feltételeit.
A Bank meghatározza az eljárás menetét az egyszeri átutalásra vonatkozó elektronikus fizetési
megbízással összefüggő csalás gyanúja esetében.
A Bank meghatározza az erős ügyfél-hitelesítés fogalmát, és meghatározza az erős ügyfél-hitelesítés
részletszabályait mind a Sberbank Business Online (MultiCash) szolgáltatás, mind a Sberbank Online
Banking (az ún. Netbank) szolgáltatás vonatkozásában.
A Bank továbbá technikai jellegű módosítást hajt végre.

A módosítással érintett rendelkezések:
Az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzat az alábbiak szerint módosul:
 II. Az Általános Szerződési Feltételek célja, alkalmazási köre, módosítása fejezet II/7.
pontja új fogalommal egészül ki;
 IV. A fizetési megbízások teljesítésének általános szabályai fejezet IV/1. pontja módosul
(kiegészül egy új (utolsó) bekezdéssel);
 XXVIII. Sberbank Business Online (MultiCash) szolgáltatás fejezet kiegészül egy új
XXVIII/10. ponttal;
 XXX. Sberbank Online Banking szolgáltatás fejezet XXX/1.pontja módosul (egyszerűsítés),
a XXX/4. pontja módosul, és kiegészül egy új (második) bekezdéssel . Továbbá a XXX/4.1.
pont címe módosul, a a korábbi XXX/4.1.2.-XXX/4.1.4. pontok módosulnak és összeolvadnak
XXX/4.1.2. ponttá. A korábbi XXX/4.1.5. pont szövege módosul és átszámozást követően
XXX/4.1.3. ponttá válik. A korábbi XXX/4.1.6. és a XXX/4.1.7. alpontok módosulnak és
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átszámozást követően XXX/4.1.4. és a XXX/4.1.5. alpontokká válnak. A korábbi XXX/4.1.8.
pont átszámozást követően XXX/4.1.6. ponttá válik. A XXX/4.2. alpont címe módosul. A
korábbi XXX/4.2.2.-XXX/4.2. pontokat a Bank hatályon kívül helyezi). A korábbi XXX/4.2.5.
pont átszámozást követően XXX/4.2.2. ponttá válik. A korábbi XXX/4.2.6. pont szövege
módosul és átszámozást követően XXX/4.2.3. ponttá válik. A XXX/4.2.7. pont átszámozást
követően XXX/4.2.4. ponttá válik. A XXX/5. pont bevezető szövege módosul. A XXX/6.
pontnak az utolsó francia bekezdése módosul. A fejezet kiegészül egy új XXX/10. ponttal;
A 2019. február 11. napi hatályba lépéssel meghirdetett, majd adminisztratív hiba folytán
kikerült XXXIV. Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályokról
fejezet rendelkezéseit a Bank visszaemeli.

A módosítások okai:
A Bank Általános Szerződési Feltételek XIV/15. pontjában meghatározott alábbi ok:
- - az ügyletet érintő esetleges jogszabályi, hatósági, jegybanki, Európai Központi Banki vagy
egyéb adminisztratív intézkedés”,
- - „a Bank üzletpolitikájának változása, kockázati tényezők változása, illetőleg
jogszabályváltozás, vagy jogalkalmazási gyakorlat változása, vagy a szerződéskötést
követően a Bank mindennapos ügymenetével összefüggésben felmerült körülmények
igazolják”.
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján, a korábbi
tájékoztatással összhangban, ezúton is tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az EU pénzforgalmi
jogszabályok következtében a pénzforgalmi szolgáltatások vonatkozásában – így a Sberbank
Business Online (MultiCash) szolgáltatás és a Sberbank Online Banking szolgáltatás vonatkozásában
- a Bank által javasoltan 2019. szeptember 14. napjától hatályba lépő módosítást Bankunk
elfogadottnak tekinti, ha annak javasolt hatályba lépése előtt az Ügyfél - 2019. szeptember 13. napon
nyitvatartási idő végéig személyesen bankfiókunkban vagy 2019. szeptember 14. nap végéig írásban nem nyilatkozik akként, hogy a módosítást nem fogadja el. Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem
fogadja el, úgy a módosítás hatálybalépése előtti napig az Ügyfél jogosult a Bankszámlakeretszerződés azonnali hatályú és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes
felmondására.
Egyúttal tájékoztatjuk Ügyfeleinket arról, hogy az Ügyfél a Bankszámla-keretszerződés módosítását a
javasolt hatálybalépés előtt is elfogadhatja vagy elutasíthatja. Elfogadás esetén a módosítás a Bank
által javasolt időpontban lép hatályba. A módosítás elutasítása a Bankszámla-keretszerződés azonnali
hatályú felmondásának minősül, amelynek gyakorlására az Ügyfél díj-, költség- vagy egyéb fizetési
kötelezettségmentesen jogosult.

Közzététel napja: 2019. augusztus 30.

Sberbank Magyarország Zrt.
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