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A Sberbank Magyarország Zrt. 

Hirdetménye 

az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzata 

2018. május 25. napjától hatályos módosításáról,  

valamint adatkezelésről szóló tájékoztató közzétételéről  

 

1. Az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzat módosítása:  

 

A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank) ezúton 

felhívja tisztelt Ügyfelei figyelmét arra, hogy Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzatát, 

az alábbi Hirdetmény szerinti indokok alapján, 2018. május 25. napjától módosítja. 

 

A módosítás lényege:  

A Bank székhelye megváltozott, a módosítással a Bank közzéteszi az új székhely címét. 

 

Ezúton is tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bank új székhelye:  

1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 

 

 

Figyelemmel arra, hogy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú rendelete, az ún. 

általános adatvédelmi rendelet 2018. május 25-től alkalmazandó, a Bank azzal összhangban 

módosította az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket.  

A Bank továbbá szöveg-pontosításokat hajtott végre, ennek során pontosította a bankszámla-

keretszerződés fogalmát, átvezette a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős 

Helyettes Államtitkárság névváltozását (korábban Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 

Központi Hivatala), pontosított jogszabály hivatkozást, valamint a banktitokra vonatkozó szabályokat 

összhangba hozta a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szabályaival.  

 

A módosítással érintett rendelkezések: 

Az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzat  

 I. Bevezető rendelkezések fejezet I/2. pontja, és II/7. pontjának „Bank” fogalma (módosítás) 

és „Bankszámla-keretszerződés” fogalma (pontosítás); 

 III. Azonosító okmányok másolása, kép-, hangfelvétel rögzítése fejezet III/1-III/3. pontjai 

(módosítás); 

 VI. Tájékoztatás, értesítés, együttműködés fejezet VI/5. pontja (pontosítás); 

 XI. Banktitok, adatkezelés fejezetének XI/2. pontja (pontosítás) és XI/4-XI/5. pontjai 

(módosítás), XI/7. pontja (hatályon kívül helyezés), és XI/10-XI/11. pontjai valamint XI/13-

XI/14. pontjai (módosítás); 

 XXXIII. Szerződés megszűnése fejezetének számozása (a XXXIII/7. pont helyesen XXXIII/6. 

pont) 

módosul.  
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A módosítás okai:  

 

A Bank Általános Szerződési Feltételek XIV/15. pontjában meghatározott alábbi okok:  

-  „a Bank üzletpolitikájának változása, kockázati tényezők változása, illetőleg 

jogszabályváltozás, vagy jogalkalmazási gyakorlat változása, vagy a szerződéskötést 

követően a Bank mindennapos ügymenetével összefüggésben felmerült körülmények”. 

 

 

2. Adatkezelésről szóló tájékoztató dokumentum közzététele:  

 

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Ügyfeleinket arról is, hogy 2018. május 25. napjával Bankunk a 

honlapján (https://www.sberbank.hu/hu/lablec/adatkezelesi-tajekoztato.html) közzétette az alábbi 

dokumentumot: 

 

Sberbank Magyarország Zrt. Adatkezelési tájékoztató – az Érintettek személyes adatai 
kezelése tekintetében 

 

 

 

Közzététel napja: 2018. május 25.    Sberbank Magyarország Zrt.  
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