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HIRDETMÉNY 

a mikrovállalati Ügyfeleknek nyújtott számlavezetési szolgáltatáshoz 

kötődő 

 
2012.12.28. 
napján vagy 
azt követően 
szerződött 
Ügyfelek 
esetén 

- Általános Kondíciós Lista - Vállalati számlacsomag kondíciók – 
Partner Számlacsomagok díjai és jutalékai 

- Általános Kondíciós Lista - Vállalati számlacsomag kondíciók – 
Partner Számlacsomagok díjai és jutalékai – 1. számú melléklet az 
e-menedzser integrált mobil ügyviteli rendszer és modulok 
igénylésére vonatkozó Szabályzat 

 

elnevezésű dokumentumok e-menedzser szolgáltatással összefüggő 

vonatkozású módosításáról 

 
A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank) ezúton tájékoztatja 
tisztelt Ügyfeleit a jelen hirdetményben megjelölt, az Ügyfeleknek pénzforgalmi szolgáltatás mellett nyújtott, e-
menedzser szolgáltatásra irányadó, fent felsorolt dokumentumok 2019.09.16. napig e-menedzser 
szolgáltatást igényelt ügyfelek esetén 2019.11.19-től hatályos módosításáról. 
 
 
A módosítás lényege: 
 
- A 2019.09.16. napig e-menedzser szolgáltatást igényelt ügyfelek esetén 2019.11.19-től az „Általános 

Kondíciós Lista - Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner Számlacsomagok díjai és jutalékai – 1. 

számú melléklet az e-menedzser integrált mobil ügyviteli rendszer és modulok igénylésére 

vonatkozó Szabályzat” megnevezésű dokumentum hatályát veszti. Helyébe a „Hirdetmény – Az e-

menedzser integrált mobil ügyviteli rendszer és modulok Sberbank Magyarország Zrt. specifikus 

Szabályzata” elnevezésű különálló dokumentum lép. Ezzel összefüggésben 2019.11.19-től az ”Általános 

Kondíciós Lista - Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner Számlacsomagok díjai és jutalékai” 

megnevezésű dokumentum II. pontja szintén hatályát veszti. 

- A 2019.09.17-től e-menedzser szolgáltatást igényelt ügyfelek esetén a jelen meghirdetés dátumától 

a „Hirdetmény – Az e-menedzser integrált mobil ügyviteli rendszer és modulok Sberbank 

Magyarország Zrt. specifikus Szabályzata” megnevezésű dokumentum a hatályos. Az „Általános 

Kondíciós Lista - Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner Számlacsomagok díjai és jutalékai – 1. 

számú melléklet az e-menedzser integrált mobil ügyviteli rendszer és modulok igénylésére vonatkozó 

Szabályzat” megnevezésű dokumentumban meghirdetett e-menedzser szolgáltatás nem igényelhető. 

Ezzel összefüggésben a 2019.09.17-től e-menedzser szolgáltatást igényelt ügyfelek esetén a jelen 

meghirdetés dátumától az ”Általános Kondíciós Lista - Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner 

Számlacsomagok díjai és jutalékai” megnevezésű dokumentum II. pontja nem hatályos. 

 
A módosítás oka: a Bank Általános Szerződési Feltételeinek XIV./15. pontjában megfogalmazottak szerinti „- 
a Bank üzletpolitikájának változása” ok. 
 
 
A módosításokat tartalmazó Kondíciós Listák és jelen kapcsolódó Hirdetmény 2019.09.17-i közzétételi 

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

 

 

 

Közzététel napja: Budapest, 2019.09.17 
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