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Meghirdetve: 2018. október 31.        Hatályos: 2019. január 01. 

 

Számlavezetési kondíciók 
A számla devizaneme HUF 

Számlanyitási díj 0 Ft 

Minimum nyitó egyenleg 0 Ft 

Számlavezetési díj:1 

az esedékességet megelőző év december 31-én érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 
1,5%-a: 

2018-ban 1.912 Ft/hó2 

2019-ben 2.070 Ft/hó2 
Bankkártya kondíciók3 

Kibocsátás díja: 
Bankkártya kibocsátásakor felszámított – egyszeri díjtétel 0 Ft 

Kibocsátását követő első évfordulótól évente 0 Ft 

Vásárlás: 

Vásárlás külföldön és belföldön  0 Ft 

 + Könyvelési díj 0 Ft 

Készpénzfelvétel: 

Készpénzfelvétel bármely belföldi 
ATM-ből 

0 Ft 

havonta az első 2 tranzakció maximum 150 000 Ft értékben4 

 
2017. szeptember 30-tól 2017. december 31-ig tartó akciós időszakban 

0 Ft 

havonta az összes tranzakció 

  

                                                           
1 Az Alapszámla havi számlavezetési díja a tárgyhónap utolsó banki munkanapján minden esetben terhelésre kerül. Az Alapszámla megszüntetése díjmentes. 
2  A 2018. évben esedékes számlavezetési díj mértékének meghatározása a 2017. december 31-én érvényes 127.500 Ft-os legkisebb összegű bruttó minimálbér alapján. A 2019. évben esedékes számlavezetési díj 
mértékének meghatározása a 2018. december 31-én érvényes 138.000 Ft-os legkisebb összegű bruttó minimálbér alapján.  
3  Az Alapszámlához kizárólag MasterCard típusú bankkártya igényelhető. 
Az akciós időszakban Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből (ATM), bankkártyával forintban végrehajtott készpénzfelvétel esetén tranzakciós jutalék és könyvelési díj nem kerül felszámításra. 
A belföldi ATM-ből történő készpénz felvételek tényleges könyvelési időpontja a nemzetközi kártyatársaságok és az elszámolásban résztvevő egyéb hitelintézetek által alkalmazott határidőktől függ. A Bank ezen, 
általa nem befolyásolható körülmények miatt nem vállal felelősséget arra, hogy a tárgyhónapban bonyolított tranzakció könyvelése szintén tárgyhónapban megtörténik. A bármely belföldi ATM-ből történő készpénz 
felvétel díjára vonatkozó kedvezmények nyújtása fentiek figyelembe vételével történik. 
4 A további tranzakciók a könyvelési díjjal együtt a 2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkozó Standard Lakossági Bankszámla Kondíciós Listában és Lakossági bankkártyák 
általános kondícióiban feltüntetett díjmértékek szerint kerülnek felszámításra. 
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Tranzakciós díjak 
Forint fizetési forgalom forint számla terhére, forint devizanemben, Magyarországon vezetett bankszámla javára: 

Beszedési megbízás teljesítése díjmentes 

Átutalási (eseti és rendszeres) megbízás teljesítése 

eseti átutalási megbízás díjmentes 
darabszáma amennyiben az átutalási megbízások 

együttes összege nem haladja meg a 
100 000 Ft-ot5 

4 db 

rendszeres átutalási megbízás 
díjmentes darabszáma 

korlátlan 

További átutalási megbízások esetén 
2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkozó Standard 

Lakossági Bankszámla Kondíciós Listában feltüntetett díjmértékek szerint 
 

Pénztári műveletek  

Forint befizetés díjmentes 

Forint kifizetés tárgyhavi első forint készpénz kifizetés díjmentes 50 000 Ft-ig5 

 

Alapszámla mellé igényelhető kiegészítő szolgáltatások6 

Sberbank Online Banking 
Token egyszeri igénylési díja 0 Ft 

Token csere díja 0 Ft 

Sberbank Telebank 

 

 

 

 

 

 

5 A bank a törvényileg meghatározott összeghatáron felüli összegre a 2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkozó Standard Lakossági Bankszámla Kondíciós Listában 
feltüntetett díjmértéket számítja fel. 
6 Az alapszámla mellé Sberbank SMS szolgáltatás nem igényelhető.  
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Általános és igénylési feltételek 
 

a. Az Alapszámla nyitására jogosult minden magyar fogyasztó, valamint minden olyan természetes személy, aki uniós jogi aktus vagy EGT-állam jogszabálya alapján 
Magyarországon jogszerűen tartózkodhat, ideértve az állandó lakhellyel nem rendelkező személyeket és a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 
28. napján elfogadott egyezmény, valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv értelmében 
menedékkérelemért folyamodó személyt is, aki nem rendelkezik Magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál forintban vezetett fizetési számlával, és nincs 
rendelkezési joga sem ilyen számla felett. 

b. Az Alapszámlának kizárólag egy számlatulajdonosa lehet, és az Alapszámlához nem kapcsolódhat hitelkeret. 

c. A jelen Kondíciós Listában fel nem tüntetett egyéb díjtételek vonatkozásában a 2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkozó 
Standard Lakossági Bankszámla Kondíciós Listában és Lakossági bankkártyák általános kondícióiban feltüntetett díjmértékek kerülnek alkalmazásra. 

d. Az Alapszámla látra szóló kamat mértéke: 0,01% EBKM 0,01% 

e. A fogyasztó az alapszámlára vonatkozó keretszerződés megkötésének, valamint módosításának kezdeményezésekor nem igényelhet az alapszámla vezetéséhez 
kapcsolódóan olyan további szolgáltatást, amely nem része az alapszámlát vezető hitelintézet által ajánlott keretszerződésnek. 

f. Az alapszámla az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 

1. a fizetési számla megnyitásához, vezetéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó minden művelet, 
2. a fizetési számlára történő készpénz befizetése, 
3. a fizetési számláról történő készpénz kifizetése 

3.1. a fizetési számlát vezető hitelintézet bankfiók-hálózatában és 
3.2. EGT-államban automata bankjegykiadó gépből (ATM) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján, 

 
4. a következő fizetési műveletek végrehajtása az EGT-államokon belül 

4.1. átutalás és rendszeres átutalás teljesítése, valamint fogadása, 
4.2. beszedési megbízás teljesítése, és 
4.3. készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, ideértve a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz 

fizikai jelenléte nélküli fizetést is 
 

g. A fogyasztó köteles tájékoztatni az alapszámláját vezető hitelintézetet, ha az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését követően 
Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan fizetési számla vezetésére irányuló keretszerződést kötött vagy olyan fizetési számla felett lett 
rendelkezési joga, amely lehetővé teszi legalább az alapszámlával megegyező szolgáltatások igénybevételét. 

h. Az alapszámla vezetésére vonatkozó szerződésben a hitelintézet a szokásos árképzési gyakorlata szerint határozza meg: 

1. a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz letiltása, valamint pótlása díját, 
2. a jelen hirdetményben meghatározottakon túli készpénzfelvétel, valamint átutalási megbízás díját, továbbá 
3. a szerződésben rögzített kötelezettségek fogyasztó általi megszegéséhez kapcsolódó díjat, büntetést 
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i. A hitelintézet az Alapszámla szerződést a következő esetekben mondhatja fel: 

1. a fogyasztó az alapszámlát szándékosan jogellenes célokra vagy nem szerződésszerűen használta fel, 
2. az alapszámlán 24 egymást követő hónapban nem hajtottak végre fizetési műveletet, 
3. a fogyasztó az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötésekor megtévesztő vagy valótlan adatot közölt a hitelintézettel az alapszámlára 

vonatkozó jogosultsága tekintetében, 
4. a fogyasztó már nem jogosult EGT- államban jogszerű tartózkodásra, 
5. a fogyasztó az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését követően Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan fizetési számla 

vezetésére irányuló keretszerződést kötött vagy olyan fizetési számla felett lett rendelkezési joga, amely lehetővé teszi legalább az alapszámlával megegyező 
szolgáltatások igénybevételét 

6. legalább 3 hónapja a számla negatív egyenleget mutat, és a fogyasztó tartozását a hitelintézet felszólítására sem fizette meg. 
7. Az i.1-es és i.3-as pontok esetén a Bank jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést. 


