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HIRDETMÉNY  

az Ügyfeleknek nyújtott egyes bankkártya termékekre vonatkozó 

 
2012.12.28. előtt 
szerződött 
Ügyfelek esetén 

- Általános Kondíciós Lista – Lakossági bankkártyák általános 
kondíciói  

- Általános Kondíciós Lista - Vállalati Bankkártyák Általános Kondíciói 
- Általános Kondíciós Lista KKV és Vállalati ügyfelek részére - Vállalati 

bankkártyák általános kondíció 
2012.12.28. 
napján vagy azt 
követően 
szerződött 
Ügyfelek esetén 

- Általános Kondíciós Lista – Lakossági bankkártyák általános 
kondíciói  

- Általános Kondíciós Lista - Vállalati Bankkártyák Általános Kondíciói 
- Általános Kondíciós Lista KKV és Vállalati ügyfelek részére - Vállalati 

bankkártyák általános kondíció 

 
 

elnevezésű kondíciós listák módosításáról. 
 

A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank) 
ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit arról, hogy a jelen hirdetményben megjelölt Ügyfeleknek 
pénzforgalmi szolgáltatás keretében nyújtott, alábbi bankkártya termékekre irányadó, fent 
felsorolt kondíciós listákat 2016.03.14 -i hatállyal módosítja az alábbiak szerint: 
 
Módosítások tartalma: 

 

A.) A lakossági Maestro, MasterCard, MasterCard Gold, mikrovállalati MasterCard 

Business, illetve KKV és nagyvállalati MasterCard Business bankkártyák esetén, 

2016. március 14-től kezdődően nincsen szükség óvadék elhelyezésére. Az a 

bankkártya igénylési feltétel továbbra is megmarad, hogy az igényléssel egyidejűleg 

a Bank minimum egyenleg rendelkezésre bocsátását kéri, amelynek összegét 2016. 

március 14-től kezdődően a korábbiaktól eltérő feltételek alapján határozza meg. Az 

egyes kártyatípusok esetén a minimum egyenleg mértékét a fent megjelölt, 

módosított kondíciós listák tartalmazzák. 

 

B.) A Bank 2016. március 14-től kezdődően napi maximum limitet határoz meg 

bankautomatából (ATM) történő készpénzfelvétel esetében. Ennek megfelelően, a 

2016. március 14-én, vagy azt követően igényelt bankkártyák, illetve ezen dátumtól 

kezdeményezett napi készpénzfelvételi limit módosítások esetén a napi ATM 

készpénzfelvételi limit kártyatípustól függően maximalizálásra kerül. Az egyes 

kártyatípusok esetén a bevezetésre került maximum limitek mértékét a fent megjelölt, 

módosított kondíciós listák tartalmazzák. 
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A módosítás oka: a Bank Általános Szerződési Feltételeinek XIV./15. pontjában 

megfogalmazottak szerinti alábbi ok:  

 a Bank üzletpolitikájának változása; 

 a módosítást a Bank mindennapos ügymenetével összefüggésben felmerült 

körülmények igazolják. 

 

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. 

 

A módosítást tartalmazó kondíciós listák elérhető bankfiókjainkban, és honlapunkon 

(www.sberbank.hu). 

 

Közzététel napja: Budapest, 2015.12.30. 
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