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Hirdetmény 
 

 
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 
7., 1463 Budapest Pf. 994, nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: 01-10-041720, a 
továbbiakban: Bank) a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek XVIII. / A / 5.1, 6.2 pontja szerint, 
2017.01.01-jei hatállyal az alábbiak dokumentumokat módosítja: 
 

- Lakossági Bankkártyák kondíciói 
- Mikrovállalati Bankkártyák kondíciói 
- Vállalati Bankkártyák általános kondíciói 
- Általános Kondíciós Lista - Lakossági számlacsomag kondíciók – DIÁKSZÁMLA - 2012. 

december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre 
- Általános Kondíciós Lista - Lakossági számlacsomag kondíciók – ZSEBPÉNZ 

számlacsomag- 2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre 
- Komfort számlacsomag Hirdetmény - Kedvezményes számlavezetési feltételekre 

vonatkozóan - Lakossági Ügyfelek részére 
- Prémium számlacsomag Hirdetmény - Kedvezményes számlavezetési feltételekre 

vonatkozóan - Lakossági Ügyfelek részére 
- Általános Kondíciós Lista - Lakossági számlacsomag kondíciók – DIÁKSZÁMLA - 2012. 

december 28. előtt megkötött szerződésekre 
- Általános Kondíciós Lista - Lakossági számlacsomag kondíciók – ZSEBPÉNZ 

számlacsomag- 2012. december 28. előtt megkötött szerződésekre 
- Általános Kondíciós Lista - Lakossági számlacsomag kondíciók – Business 

Munkavállalói számlacsomag - 2012. december 28. előtt megkötött szerződésekre 
- Általános Kondíciós Lista - Lakossági számlacsomag kondíciók – Válogatott 

számlacsomag - 2012. december 28. előtt megkötött szerződésekre 
- Általános Kondíciós Lista - Lakossági számlacsomag kondíciók – Business 

Munkavállalói számlacsomag - 2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött 
szerződésekre 

- Általános Kondíciós Lista - Lakossági számlacsomag kondíciók – Válogatott 
számlacsomag - 2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre 
 
 
 

1. PIN kód módosítási funkció bevezetése: 
A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a régi PIN kód ismeretében minden Sberbank ATM-en, illetve más 
bank által üzemeltetett, PIN kód módosítás műveletét támogató bankjegykiadó automatán keresztül 
tetszőleges PIN kódot rendeljen a bankkártyájához. Az új PIN kód a változtatás követően azonnal életbe 
lép. 
 

PIN kód módosítása 0 Ft 

 
 
 
2. Bankkártya kibocsátói díjat érintő változások:  
 

- Az érvényes kártya kibocsátó díjak mértékét a mindenkor hatályos Bankkártyák Általános 
Kondíciói tartalmazzák. 

- Az első éves kártya kibocsátói díj fixen felszámításra kerül, mely lejárat előtti megszüntetés 
esetén sem jár vissza a kártyabirtokosnak. 

 

*Egyszeri díj, az igényléssel egyidőben, a kártya gyártásakor fixen felszámításra kerül, mely lejárat előtti 
megszüntetés esetén sem jár vissza a kártyabirtokosnak.  

 
Mindezek mellett ügyfeleink számára az átláthatóság jegyében egyértelműbb, transzparensebb 
formában jelenítjük meg kondíciós listáinkat a jövőben. 
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A nevezett kondíciós listák jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak 
hatályban. 

 

 

 

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján tájékoztatjuk tisztelt 

Ügyfelünket, hogy a tervezett díjmódosítást 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. 

 

 

 
Tájékoztatjuk, hogy a jelen Hirdetményben ismertetett módosításokhoz kapcsolódó további 
részleteket a Bankkártya Általános Szerződési Feltételeiben talál, illetve bővebb tájékoztatásért 
kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre bankfiókjainkban, valamint telefonon keresztül, a 
Sberbank Telebankon; a 06-40-41-42-43 telefonszámon hétköznap 8:00-20:00 óráig, hétvégén pedig 
9:00-16:00 óráig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közzététel napja: Budapest, 2016. október. 28. 

 
1 Általános Szerződési Feltételek XVIII/A/5. pontjának alpontja alapján, mely szerint: „A Bank az itt meghatározott esetek 

bármelyikének bekövetkezése esetén jogosult a jövőre nézve, egyoldalúan a szerződésben szereplő bármely díjat, jutalékot illetve 

egyéb költséget, valamint az egyéb szerződési feltételeket az Ügyfél számára kedvezőtlenül vagy kedvezően a változás 

mértékével arányosan módosítani: a Bank üzletpolitikájában bekövetkezett változás, vagy a kockázati tényezők változása, 

illetőleg jogalkalmazási gyakorlat változása, vagy azt a szerződéskötést követően a Bank mindennapos ügymenetével 

összefüggésben felmerült körülmények igazolják.” 

 
2 ”A Bank jogosult a Bankkártya Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani, különösen, ha új 

szolgáltatást vezet be, vagy szolgáltatást szüntet meg.” 


