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ÜGYFÉLADATOK  

Név  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴ 

Ügyfélszám └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 
 
I. Igénylések – Újra aktiválás II. Módosítások III. Felfüggesztés - Megszüntetés 
 
� első igénylés 
 
� újabb bankszámlához/ 
/bankkártyához rendelés 
 
� szolgáltatás felfüggesztése utáni 
újra aktiválás 

 
� bankszámla/bankkártya elnevezése 
 
 
� mobiltelefonszám 
 
� SMS nyelve � Díjelszámolási számla 
� szolgáltatási kör  
� Sberbank SMS Szolgáltatás részleges 
megszüntetése a megjelölt 
bankszámlára/bankkártyára/mobil 
telefonszámra 

 
� teljes Sberbank SMS Szolgáltatás 
határozatlan idejű felfüggesztése 
 
� teljes Sberbank SMS Szolgáltatás 
végleges megszüntetése 

 
 

IV. SZOLGÁLTATÁS ALAPADATOK  

(1) Mobil telefonszám: 

+ └─┴─┘ - └─┴─┘  -  └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

SMS nyelve:a 

� Magyar      � Angol     

� Német       � Olasz     

 

Díjelszámolási számla: 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘-└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘-└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

Díjelszámolási számlát kizárólag HUF, EUR, USD devizanem valamelyikében adhat meg. 
(2) Mobil telefonszám: 

+ └─┴─┘ - └─┴─┘  -  └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

SMS nyelve:a 

� Magyar      � Angol     

� Német       � Olasz     

(3) Mobil telefonszám: 

+ └─┴─┴─┘- └─┴─┴─┘- └─┴─┴─┘- └─┴─┴─┘- └─┴─┴─┘-  

└─┴─┴─┘- └─┴─┴─┘- └─┴─┴─┴─┘ 

SMS nyelve:a 

� Magyar      � Angol     

� Német       � Olasz     

aEgy mobil telefonszámhoz csak egy nyelv választható! 
 

V. SZOLGÁLTATÁSBA BEVONT BANKSZÁMLÁK/BANKKÁRTYÁK TELEFONSZÁMb 

Bankszámla száma (1) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘-└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘-└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Sorszám: 

Elnevezésec └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Bankszámla száma (2) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘-└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘-└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Sorszám: 

Elnevezésec └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Bankkártya száma (1) └─┴─┴─┴─┘-└─┴─┴─┴─┘-└─┴─┴─┴─┘-└─┴─┴─┴─┘ Sorszám: 

Elnevezésec └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Bankkártya száma (2) └─┴─┴─┴─┘-└─┴─┴─┴─┘-└─┴─┴─┴─┘-└─┴─┴─┴─┘ Sorszám: 

Elnevezésec └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

bCsak a Szolgáltatás alapadatok-táblázat mobil telefonszám-sorszámaival kérjük kitölteni. Egy bankszámlához/bankkártyához több 
mobil telefon is kapcsolható! 
cKitöltése kötelező, amennyiben a felette lévő mezőt is kitöltötte. Ha nem tölti ki, a Bank generálja Önnek a bankszámla-, bankkártya 
elnevezését. 
 
� A Bank által küldött díjmentes tájékoztató jellegű és marketing SMS üzeneteket fogadom. A Bank 3. személy részére semmilyen 
céllal nem adja ki jelen Igénylőlapon szereplő adataimat. 
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VI. SZOLGÁLTATÁSOK 

Pénzforgalom (1) -= Bankszámlaszáma (1) 

Bankszámla jóváírás �  csak a(z) └─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘  összeg feletti tételekről a számla devizanemében 

Bankszámla terhelés �  csak a(z) └─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘  összeg feletti tételekről a számla devizanemében 

Egyenlegértesítő 

Értesítés �  ha a felhasználható számlaegyenlegem └─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ összeg alá csökken 

 �  tranzakciónkénti egyenlegd 

Egyenleg �  napi 

 �  heti, minden └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (Válasszon egy napot hétfőtől vasárnapig) 

 �  havi, minden hónap első munkanapján 

Pénzforgalom (2) = Bankszámlaszáma (2) 

Bankszámla jóváírás �  csak a(z) └─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘  összeg feletti tételekről a számla devizanemében 

Bankszámla terhelés �  csak a(z) └─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘  összeg feletti tételekről a számla devizanemében 

Egyenlegértesítő 

Értesítés �  ha a felhasználható számlaegyenlegem └─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ összeg alá csökken 

 �  tranzakciónkénti egyenlegd 

Egyenleg �  napi 

 �  heti, minden └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (Válasszon egy napot hétfőtől vasárnapig) 

 �  havi, minden hónap első munkanapján 

Bankkártya tranzakciók (1) Minden tranzakcióról  �                                          sikeres           sikertelen 

Belföldi készpénzfelvétel └─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ összeg feletti tételekről   └─┴─┴─┘ (devizanem)      �          � 

Belföldi vásárlás └─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ összeg feletti tételekről   └─┴─┴─┘ (devizanem)      �          � 

Külföldi készpénzfelvétel └─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ összeg feletti tételekről   └─┴─┴─┘ (devizanem)      �          � 

Külföldi vásárlás └─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ összeg feletti tételekről   └─┴─┴─┘ (devizanem)      �          � 

Bankkártya tranzakciók (2)  Minden tranzakcióról  �                                          sikeres           sikertelen 

Belföldi készpénzfelvétel └─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ összeg feletti tételekről   └─┴─┴─┘ (devizanem)      �          � 

Belföldi vásárlás └─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ összeg feletti tételekről   └─┴─┴─┘ (devizanem)      �          � 

Külföldi készpénzfelvétel └─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ összeg feletti tételekről   └─┴─┴─┘ (devizanem)      �          � 

Külföldi vásárlás └─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ összeg feletti tételekről   └─┴─┴─┘ (devizanem)      �          � 

Árfolyam-információk    TELEFONSZÁM 

� 1 devizanemről vételi és eladási árfolyam � deviza  └─┴─┴─┘ (devizanem)      � valuta  └─┴─┴─┘ 

(devizanem)       

Sorszám: 

� 4 devizanemrőlvételi és eladási árfolyam � deviza    � valuta         EUR, USD, CHF, GBP Sorszám: 

� Teljes árfolyamok � deviza    � valuta Sorszám: 
dAdott időperiódusban küldött tranzakció-csomagonként egy Egyenleg-értesítő SMS.  Részletek a Kitöltési útmutatóban. 
eCsak a Szolgáltatás alapadatok-táblázat mobil telefonszám-sorszámaival kérjük kitölteni.  
 
Számlatulajdonos jelen Igénylőlap benyújtásával visszavonhatatlan szerződéskötést kezdeményez, mely szerződéses viszony az 
Igénylőlap Bank által történő jóváhagyásával jön létre, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a szerződés hatálybalépését követően 
külön rendelkezés nélkül a szolgáltatás díjával Számlatulajdonos díjszámlaként megjelölt számláját minden hónap utolsó banki 
munkanapján megterhelje. Jelen aláírásommal igazolom, hogy a Mobil Banking Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit 
megismertem, fenntartás nélkül elfogadom és magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

Bank tölti ki!                         

Kondíciók         Általános �                                       Speciális     �   Számlacsomag neve: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Ügyfl honos fiókja  └─┴─┴─┘          Ügyfélbesorolás        Lakossági �                                      Céges     

Jóváhagyta:         _____________________________________________________________________      

Ügyintéző:_______________________________________________ 
 
 
 
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘,  Dátum:└─┴─┴─┴─┘év └─┴─┘ hó └─┴─┘ nap          ____________________________________________ 

                         Számlatulajdonos aláírása  
      Banknál bejelentett módon

 


