
Meghirdetve:

Hatályos:

min. 3 000 Ft

Az Arany számlacsomagot a Sberbank Magyarország Zrt-nél minimum 20 millió Ft megtakarítással rendelkező Ügyfelek vehetik

igénybe. (Deviza megtakarítás esetén a deviza összeg forintra való átszámítása Bank tárgynapi deviza-vételi árfolyamán történik.)

Megtakarításnak minősül az Ügyfél által minden, a Banknál lekötött forint és deviza betétben elhelyezett összeg és minden az

Ügyfél nevén Banknál vezetett forint és deviza folyószámlájának pozitív egyenlege (közös tulajdonú számla esetén a kedvezmény

igénybevételére csak az egyik társtulajdonos jogosult).

A jelen Hirdetményben fel nem tüntetett egyéb banki termékek és szolgáltatások díjai az Általános Kondíciós Listában 

meghatározott standard lakossági bankszámla kondíciói szerint alakulnak.

(kivéve a jelen Kondíciós Listában a konkrét kondíciónál megjelölt - ettől eltérő - hatálybalépési időponttal meghirdetett 

kondíciók)

2018. augusztus 15.

2018. augusztus 15.

A jelen hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre 

vonatkoznak.

Általános Kondíciós Lista - Lakossági számlacsomag kondíciók

ARANY SZÁMLACSOMAG

A számlacsomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza

+1 db lakossági forint bankszámla

Havi számlavezetési díj a számla devizanemében

A Betéti Hirdetményben meghatározott Európa-számla kamatozás szerint

Devizaszámla havi számlavezetési díja

díjmentes

díjmentesHUF

Számla kamatozása

Számlanyitás

díjmentes

Amennyiben az Ügyfél a választott számlacsomag keretén belül egynél több lakossági bankszámlát vezet, akkor:

- valamennyi bankszámla vonatkozásában a számlacsomagra vonatkozó Kondíciós Listában feltüntetett tranzakciós

díjkedvezmények érvényesek;

- a csomagba bevont forint folyószámla vonatkozásában a számlacsomag havi díj érvényes;

- a további számlák vonatkozásában a 2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkozó Standard

Lakossági Bankszámla vagy az adott alszámlára vonatkozó Kondíciós Listákban feltüntetett számlavezetési díj kerül alkalmazásra.

Egyéb díjtételek vonatkozásában a 2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkozó Standard

Lakossági Bankszámla Kondíciós Listában feltüntetett díjmértékek kerülnek alkalmazásra.

A Private számlacsomag neve 2010. május 03. napjától Arany számlacsomag névre módosult.

Számlavezetés

Számla devizaneme

T+0 felezett valutaárfolyam használata +

A fenti feltételek az igénylés időpontjában és arra az időszakra is érvényesek, amikor az Ügyfél a számlacsomag szolgáltatásait

igénybe veszi. Amennyiben az Ügyfél a feltételnek nem felel meg, a Bank jogosult az Általános Kondíciós Lista szerinti standard

díjakat alkalmazni a számlacsomaggal igénybevett termékekre.

Deviza jóváírás
2016.11.01-től beleértve a SEPA devizaátutalásokat is

Mindenkori Értékpapír Kondíciós Lista szerint

BÉT bizományosi díj árfolyamérték 0,6%

díjmentes

A számlacsomag keretén belül igényelhető egyéb kedvezmények

Értékpapír számla vezetés

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.

www.sberbank.hu 1 / 2



Általános Kondíciós Lista - Lakossági számlacsomag kondíciók

ARANY SZÁMLACSOMAG

-

- 0,30% max. 6 000 Ft

- 0,40% min. 640 Ft max. 25 000 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

-

- 0,30% max. 6 000 Ft

- 0,30% max. 6 000 Ft

-

- 0,30% max. 6 000 Ft

- 0,30% max. 6 000 Ft

0,45% + 653 Ft max. 341 131 Ft 0,60% max. 420 000 Ft

- 0,60% max. 90 000 Ftdíjmentes

Sberbank Telebankon vagy elektronikusan* leadott megbízások esetén

Díjtétel mértéke Könyvelési díj mértéke

bankon belülre, saját számlára

Eseti átutalási megbízás teljesítése

Állandó átutalási megbízás teljesítése

Díjtétel mértéke Könyvelési díj mértéke

-

Sberbank SMS

belföldi Sberbank ATM-ből

Az újonnan megkötött első Sberbank SMS szolgáltatási szerződés esetén annak

megkötésének hónapjában és az azt követő három teljes naptári hónapban

(akciós időszak) a szolgáltatás havi díja és a szolgáltatáshoz kapcsolódó SMS

díjak akciós jelleggel nem kerülnek felszámításra. A szolgáltatásra vonatkozó

akció abban az esetben vehető igénybe, amennyiben az ügyfél/számlatulajdonos

és a Sberbank Magyarország Zrt. között nem állt fenn korábban érvényes és

hatályos Sberbank SMS szolgáltatási szerződés. A Sberbank SMS szolgáltatási

szerződés megkötését követő negyedik hónaptól - az akciós időszak lejáratát

követően - a havi díj 100%-os kedvezménnyel, a többi díj és jutalék pedig az

Általános Kondíciós Lista szerint kerülnek felszámításra.

díjmentes

-

Havi díj

Kifizetés

Pénztári műveletek

díjmentes

Forint kifizetése forintszámláról

Elektronikus banki szolgáltatások

Forint fizetési forgalom 

forint számla terhére, forint devizanemben, Magyarországon vezetett bankszámla javára

Bankfiókban leadva

ATM készpénzfelvét

Bankkártya

* Elektronikusan leadott megbízás: Sberbank Online Banking rendszeren keresztül leadott megbízás.

díjmentes

Kedvezményes tranzakciós díjak

SMS szolgáltatás

-

díjmentes

díjmentes

díjmentes

Csoportos beszedési megbízás teljesítése

Igénylési díj

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára

bankon kívülre

díjmentes

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára

bankon belülre, saját számlára díjmentes

492 Ft

bankon kívülre

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára

bankon kívülre díjmentes

bankon belülre, saját számlára

-

Könyvelési díj mértékeDíjtétel mértékeTerhelés

Eseti átutalási megbízás teljesítése

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.
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