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HIRDETMÉNY  

a Számlacsomag-váltás Akcióról 
 
A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7.; Cg. szám: 01-10-

041720; Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék; felügyeleti Szerv: Magyar 

Nemzeti Bank, székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9. ; tevékenységi engedély száma: 

977/1997/F; 41.061/1998 és 41.061-2/1999) (továbbiakban: Bank) Számlacsomag-váltás 

Akciót (továbbiakban: Akció) hirdet a jelen Hirdetményben meghatározott 

számlacsomagokkal rendelkező nem fogyasztó Ügyfelei részére, a jelen Hirdetményben 

meghatározott feltételek szerint. 

 

1. Az Akcióval érintett (újonnan már nem igényelhető) számlacsomagok 

 2012. december 28. előtt valamint 2012. december 28. napján vagy azt követően 

megkötött szerződések esetén: 

o Alfa számlacsomag 

o Szigma számlacsomag 

o Omega számlacsomag 

o Kontó számlacsomag 

o Medical számlacsomag 

o Medical Komplex számlacsomag 

o Non-Profit Tandem számlacsomag 

 2012. december 28. előtt megkötött szerződések esetén: 

o Non-Profit Bázis számlacsomag 

(továbbiakban az Érintett Számlacsomagok) 

 

2. Az Akció időszaka: 

2017. szeptember 7. napjától 2017. november 13. napjáig 

 

3. Részvételi és jogosultsági feltételek 

 Az Ügyfél valamely Érintett Számlacsomag vonatkozásában hatályos szerződéssel 
rendelkezik a Bankkal ÉS 

 valamely igényelhető számlavezetési termékre átszerződik; azaz  Partner Flex, vagy 
Partner Fix, vagy Justitia, vagy Non-Profit Bázis számlacsomagra illetve Standard 
Vállalati Bankszámlára vált. 

A részvételi feltételeknek együttesen és egyidejűleg az Akciós időszak alatt kell teljesülnie. 
Az Akcióban való részvétel önkéntes. 
 

5. Kedvezmény az Akciós időszakban 

A Bank az egyszeri Számlacsomag váltás díját az Érintett Számlacsomagok 
valamelyikéről történő váltás (a számlacsomag-szerződés módosítása) esetén az 
Akciós időszakban 0 Ft. (EBKM: 0,01%) 
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6. Záró rendelkezések 

A Bank saját diszkrecionális hatáskörében, üzletpolitikai megfontolásokból, egyedi esetekben 
a fentiektől eltérő módon is dönthet nem hátrányos módon egyes Ügyfelek akcióban való 
részvételét illetve akcióra való jogosultságát illetően. 

A Bank jogosult a Számlacsomag-váltás Akcióról szóló Hirdetményt nem visszamenőleges 

hatállyal, a jövőre nézve az Ügyfelek számára nem hátrányosan, egyoldalúan módosítani. 

Az jelen Akció kedvezményét az Ügyfél csak egyszer veheti igénybe. 

 

Az Akció lebonyolítása, és az abban való részvétel jelen Hirdetményben foglaltak szerint 

történik. A jelen Hirdetményben hivatkozott banki termékek vonatkozásában a jelen 

Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó számlatermék-szerződés, a 

Kondíciós Listák és Hirdetmények, az Általános Szerződési Feltételek és a Bankkártya 

Általános Szerződési Feltételek mindenkor érvényes rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Előbbieken túl irányadók a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései. 

EBKM: 0,01% 

 

Az Ügyfél a Számlacsomag-váltás Akcióról szóló Hirdetményt az akció teljes időtartama alatt 

a bankfiókokban valamint a www.sberbank.hu internetes oldalon tekintheti meg. A kampánnyal 

kapcsolatos információkért kérjük hívja a Sberbank Telebank ügyfélszolgálati telefonszámát 

(06 40 41 42 43) vagy keresse föl személyesen a Sberbank Magyarország Zrt. bármely 

bankfiókját. 

 
 
Közzététel: Budapest, 2017. szeptember 11. 

Sberbank Magyarország Zrt. 
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