A Sberbank Magyarország Zrt.
Hirdetménye
a Befektetési Szolgáltatási üzletszabályzata
2019. április 5. napjától hatályos módosításáról
A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank) ezúton felhívja
tisztelt Ügyfelei figyelmét arra, hogy a Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzatát, az Ügyfelei és a Bank
között a jelen Hirdetmény közzétételének a napján már fennálló jogviszonyok vonatkozásában, az
alábbi Hirdetmény szerinti indokok alapján, 2019. április 5. napjától módosítja.
A módosítás lényege:
Az 1. sz. mellékletben található lista frissítése
A módosítással érintett rendelkezések:
„1. sz. melléklet – Közreműködők, Kiszervezett tevékenységek
A Sberbank Magyarország Zrt. az alábbi ügynökökkel rendelkezik:

Jelenleg a Bank nem rendelkezik ügynökkel.

A Sberbank Magyarország Zrt. az alábbi tevékenységeit az alábbi partnerekhez szervezi ki:

1. az Iron Mountain Magyarország Kft. a Bank részére irattározási, iratkezelési és archiválási
szolgáltatásokat végez.
2. az Sberbank Technologies JSC a Bank részére pozícióvezető front-office rendszert üzemeltet.
3. a Dorsum Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. szoftverrendszer támogatásával és
rendszerkövetésével kapcsolatos szolgáltatást nyújt a Bank részére.
4. a Thomson Reuters Austria Ges.m.b.H elektronikus kereskedelmi felületet biztosít automatikus
ügyletkötésekre a Bank részére.
5. a Dimension Data Magyarország Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.) informatikai
rendszertámogatási, rendelkezésre állási és hibaelhárítási szolgáltatásokat nyújt a Bank
részére.
6. FandK-Audit Kft. (székhely: 2315 Szigethalom, Thököly Imre út 3.) a Bank informatikai
tevékenységeinek, illetve a a Bank részére kiszervezetett tevékenységet végző szolgáltatók
informatikai tevékenységeinek vizsgálatát a jogszabályi megfelelés szempontjából végzi a Bank
részére.
 Sberbank Czech Republik, a.s. (székhely: Csehország, 158000 Prága, U Trezorky 921/2.)
a Bank pénzpiaci tranzakcióival kapcsolatos nem kötelező érvényű elemzések, ajánlások
készítése a Bank részére.
7. SoftwareOne Hungary Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo út 2/c) a Bank szofver
vagyonáról holisztikus leltár készítését, SNOW License Manager konfigulását és
testreszabását, illetve a SNOW rendszerének technikai támogatását végzi a Bank részére.
8. PCS-SYSTEM Kft. (1064 Budapest, Izabella utca 70. fszt. 1.) Adatmentési és archiválási
rendszer, valamint a virtuális szerver környezet és a Bank belső kommunikációs hálózatával
kapcsolatos javítási, elemzési, optimalizálási és egyéb feladatokat végez a Bank részére.
9. a T-Systems Magyarország Zrt. (korábban: KFKI Zrt.) informatikai incidenskezelési és
támogatási tevékenységet végez, valamint informatikai logelemzési szolgáltatást nyújt a Bank
részére.
10. Gemcon Economic Modelling and Consulting Kft. (1074 Budapest, Dohány utca 30/A) a Magyar
Nemzeti Bank kötelező felügyeleti jelentéseivel kapcsolatos szakértői, elemzői és BI feladatok
támogatását végzi a Bank számára.

11. Szekér Zoltán egyéni vállalkozó (2013 Pomáz, Töhötöm utca 17.) informatikai
rendszerfejlesztésekhez
kapcsolódó
konzultációt,
tesztelési,
software-fejlesztési,
dokumentálási és egyéb számítástechnikai feladatokat lát el.
12. Sberbank Europe AG (Schwarzenbergplatz 3, 1010 Vienna, Austria) informatikai rendszerhez
kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt a Bank részére, a Bank által biztosított adatok alapján
modelleket készít a Bank számára az IFRS 9 értékvesztési modellel kapcsolatos előírásoknak
megfelelően, APA és ARM szolgáltatások nyújtását végzi, hitelezési veszteségek és
értékvesztés számításához, illetve a restrukturálási kitettségek nyilvánartásához software-t
biztosít a Bank számára.
13. Futurion Informatikai és Szolgáltató Kft. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.76.) informatikai
rendszerfejlesztésekhez
kapcsolódó
konzultációs,
tesztelési,
software-fejlesztési,
dokumentálási és egyéb számítástechnikai feladatokat végez a bank részére.
14. Intalion Szolgáltató Zrt. (1064 Budapest, Vörösmarty utca 67.) alkalmazások üzemeltetésével
kapcsolatos hibák feltárását, javítását, elemzését, beállítások változtatását végzi a Bank
számára.
15. Asseco SEE DOOEL (Makedónia, 1000 Szkopje, Naroden Front utca 17) pénzmosás
megelőzési szoftver telepítését és karbantartását végzi a Bank számára.”

