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HIRDETMÉNY 

 

a KKV és vállalati Ügyfeleknek nyújtott Standard Bankszámla termékekre vonatkozó 

2012.12.28. előtt illetve 
2012.12.28. napján vagy 
azt követően szerződött 
Ügyfelek esetén 

-   Általános Kondíciós Lista KKV és Vállalati ügyfelek részére - Vállalati forint és 
devizaszámlák általános kondíciói - Standard Vállalati Bankszámla (a 
továbbiakban: Kondíciós lista) 

elnevezésű kondíciós listák módosításáról 
 

A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; 1463 Budapest Pf. 994, nyilvántartja a Fővárosi 

Bíróság, mint Cégbíróság: 01-10-041720, a továbbiakban: a Bank) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit a jelen 

hirdetményben megjelölt, az Ügyfeleknek pénzforgalmi szolgáltatás keretében nyújtott, alábbi szolgáltatásokra is 

irányadó, fent felsorolt kondíciós listák 2019. november 04. napjától hatályos módosításáról. 
 

A felsorolt Kondíciós listákon belüli konkrét díjmódosítások: 

A módosítás helye: A módosítás részletei: 

Kondíciós lista 
2012.12.28. előtt 

szerződött Ügyfelek 
esetén 

(„2014.10.05-ig és 
2015.02.09-től” 
vonatkozású 

díjmeghatározások 
vonatkozásában) 

o „III./1. Forint fizetési forgalom forint számla terhére, forint devizanemben, 
Magyarországon vezetett bankszámla javára” pontban szereplő Eseti átutalási 
megbízás teljesítése bankon kívülre Elektronikusan leadott megbízások esetén a 
díjtétel 0,44% min. 250 Ft-ra változik, mely a korábbi díjmeghatározáshoz képest 
– ahol a díjtétel: 0,43% min. 185 Ft - ez a díj emelkedését jelenti; 

o „III./1. Forint fizetési forgalom forint számla terhére, forint devizanemben, 
Magyarországon vezetett bankszámla javára” pontban szereplő Állandó átutalási 
megbízás teljesítése bankon kívülre Elektronikusan leadott megbízások esetén a 
díjtétel 0,44% min. 250 Ft-ra változik, mely a szolgáltatás korábbi 
díjmeghatározáshoz képest – ahol a díjtétel: 0,43% min. 185 Ft - ez a díj 
emelkedését jelenti; 

o „IV. Pénztári műveletek” pontban, Forint kifizetése forintszámláról esetén a díjtétel 
0,985% + 660 Ft-ra változik, mely a korábbi díjmeghatározáshoz képest – ahol a 
díjtétel: 0,95% + 600 Ft - ez a díj emelkedését jelenti; 

o „IV. Pénztári műveletek” pontban, Forint kifizetése devizaszámláról esetén a díjtétel 
0,93% -ra változik, mely a korábbi díjmeghatározáshoz képest – ahol a díjtétel: 
0,90% - ez a díj emelkedését jelenti; 

o „IV. Pénztári műveletek” pontban, Valuta kifizetése forintszámláról, devizaszámláról 
azonos devizanemben és devizaszámláról eltérő devizanemben tranzakció típusok 
esetén a díjtétel 1,15% -ra változik, mely a korábbi díjmeghatározáshoz képest – 
ahol a díjtétel: 1,10% - ez a díj emelkedését jelenti; 

o „VI. Egyéb szolgáltatások, díjak” pontban az „Egyéb banki igazolás” díjtétele 5500 
Ft/db-ra változik, mely a korábbi díjmeghatározáshoz képest – ahol a díjtétel: 1360 
Ft - ez a díj emelkedését jelenti. 

Kondíciós lista 
2012.12.28. napján 
vagy azt követően 

szerződött Ügyfelek 
esetén 

o „III./1. Forint fizetési forgalom forint számla terhére, forint devizanemben, 
Magyarországon vezetett bankszámla javára” pontban szereplő Eseti átutalási 
megbízás teljesítése bankon kívülre Elektronikusan leadott megbízások esetén a 
díjtétel 0,14% min. 250 Ft-ra változik, mely a korábbi díjmeghatározáshoz képest 
– ahol a díjtétel: 0,13% min. 185 Ft - ez a díj emelkedését jelenti; 

o „III./1. Forint fizetési forgalom forint számla terhére, forint devizanemben, 
Magyarországon vezetett bankszámla javára” pontban szereplő Állandó átutalási 
megbízás teljesítése bankon kívülre Elektronikusan leadott megbízások esetén a 
díjtétel 0,14% min. 250 Ft-ra változik, mely a szolgáltatás korábbi 
díjmeghatározáshoz képest – ahol a díjtétel: 0,13% min. 185 Ft - ez a díj 
emelkedését jelenti; 

o „IV. Pénztári műveletek” pontban, Forint kifizetése forintszámláról esetén a díjtétel 
0,385% + 660 Ft-ra változik, mely a korábbi díjmeghatározáshoz képest – ahol a 
díjtétel: 0,35% + 600 Ft - ez a díj emelkedését jelenti; 

o „IV. Pénztári műveletek” pontban, Forint kifizetése devizaszámláról esetén a díjtétel 
0,33% -ra változik, mely a korábbi díjmeghatározáshoz képest – ahol a díjtétel: 
0,30% - ez a díj emelkedését jelenti; 
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o „IV. Pénztári műveletek” pontban, Valuta kifizetése forintszámláról, devizaszámláról 
azonos devizanemben és devizaszámláról eltérő devizanemben tranzakciós típusok 
esetén a díjtétel 0,55% -ra változik, mely a korábbi díjmeghatározáshoz képest – 
ahol a díjtétel: 0,50% - ez a díj emelkedését jelenti; 

o „VI. Egyéb szolgáltatások, díjak” pontban a „Banki igazolások, nyomtatványok, 
információk díjszabása” fejezetben az alábbi tételek díjait emeli meg a Bank: 

 „Auditlevél díja” díjtétel 11000 Ft/levél (a korábbi díjtétel: 10000 Ft/levél); 

 „Sürgősségi díj audit levél kiállítására (48 órán belül), 2014.10.06-ot követően 
számlát nyitó ügyfeleknél” díjtétel 4500 Ft/levél (a korábbi díjtétel: 4000 Ft/levél); 

 „Beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelek kezelése (beleértve a 
fedezetigazoláshoz kötött felhatalmazó levelet is) - nyilvántartásba vétel, illetve 
visszavonás esetén 2014.10.06-ot követően számlát nyitó ügyfeleknél” díjtétel 
1100Ft / felhatalmazás (a korábbi díjtétel: 1000 Ft / felhatalmazás); 

 „Utólagos információ-kérés (3 hónapnál régebbi ügyletre, tranzakcióra stb.)” díjtétel 
5500Ft/db (a korábbi díjtétel: 5000 Ft/db);  

 „Bankinformáció forgalomigazolás nélkül 2014.10.06-ot követően számlát nyitó 
ügyfeleknél” díjtétel 5500Ft/db (a korábbi díjtétel: 5000 Ft/db); 

 „Bankinformáció forgalomigazolással 2014.10.06-ot követően számlát nyitó 
ügyfeleknél” díjtétel 10000Ft/db (a korábbi díjtétel: 9800 Ft/db); 

o „VI. Egyéb szolgáltatások, díjak” pontban a „Banki igazolások, nyomtatványok, 
információk díjszabása” fejezetben összevonásra kerül a „Bankinformáció” és az 
„Egyéb banki igazolás” díjtétel. Együttes megnevezésük: „Bankinformáció és 
egyéb banki igazolás”, díjtétele 5500Ft/db mely a korábbi díjmeghatározáshoz 
képest („Bankinformáció” esetében a korábbi díjtétel: 5000 Ft/db; „Egyéb banki 
igazolás” esetében a korábbi díjtétel: 800 Ft/db) a díj megemelését jelenti; 

 

A fent megjelölt kondíciós listák egyoldalú, a részletezésben szereplő díjak tekintetében a kedvezőtlen módosítás 

okai:  

a Bank Általános Szerződési Feltételeinek XIV/15. pontjában megfogalmazottak szerinti alábbi okok:  

- „KSH szerinti fogyasztói árindex megnő” ok, „Bank üzletpolitikájának változása” ok és „a szerződéskötést 

követően a Bank mindennapos ügymenetével összefüggésben felmerült körülmények” ok. 

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

javasoltan 2019. november 04. napjától hatályba lépő fenti módosítást a Bankunk elfogadottnak tekinti, ha annak 

javasolt hatályba lépése előtt az Ügyfél - 2019. október 31. nap végéig személyesen 

bankfiókunkban/kapcsolattartójánál vagy 2019. november 03. nap végéig írásban nem nyilatkozik akként, hogy a 

módosítást nem fogadja el. Amennyiben Ön a módosítást nem fogadja el, úgy a módosítás hatálybalépése előtti 

napig Ön jogosult a Bankszámla-keretszerződés 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. 

 
A módosításokat tartalmazó Kondíciós Listák és jelen kapcsolódó Hirdetmény tervezetten 2019. szeptember 30-i 

közzétételi dátumtól elérhetőek bankfiókjainkban, és honlapunkon (www.sberbank.hu). 
 

 

 

Közzététel napja: Budapest, 2019. szeptember 30. 

 

Sberbank Magyarország Zrt. 
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