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A Sberbank Magyarország Zrt. 

Hirdetménye 

az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzata 

2017. november 14. napjától hatályos módosításáról 

 

 

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 Ügyfelei és a Bank között a jelen Hirdetmény közzétételének a napján már fennálló jogviszonyok 

vonatkozásában, az alábbi Hirdetmény szerinti indokok alapján, 2017. november 14. napjától 

módosítja. 

 

A módosítás lényege:  

A Bank a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.), 

valamint a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet szerinti pénzforgalmi 

szolgáltatási tevékenység keretébe tartozó, a jelen Hirdetményben külön is megjelölt egyes 

rendelkezéseket módosítja.  

A Bank pontosítja a pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó keretszerződés megkötését megelőző 

tájékoztatásra vonatkozó egyes szabályokat, az utólagos tájékoztatás egyes szabályait, valamint a 

pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek rendelkezésre bocsátásának a módjáról 

és gyakoriságáról szóló tájékoztatásra vonatkozó szabályokat, továbbá a pénzforgalmi szolgáltatásra 

vonatkozó keretszerződés módosítására, és ahhoz kapcsolódóan a Pft. által biztosított felmondási 

jogra vonatkozó rendelkezéseket. A módosítás során a Bank pontosítja a fizetési művelet 

visszatérítésére vonatkozó egyes szabályokat, és technikai pontosításokat végez el. 

 

A Bank továbbá az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzatának magyar és angol nyelvű 

verziója vonatkozásában egyértelműsíti az esetleges értelmezési eltérés esetére irányadó 

szabályokat.  

 

A módosítással érintett rendelkezések: 

Az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzat  

 II. Az Általános Szerződési Feltételek célja, alkalmazási köre, módosítása fejezetének 

II.5. pontja, valamint  

 IV. A fizetési megbízások teljesítésének általános szabályai fejezet IV/49. pontja 

(Visszatérítés); 

 VI. Tájékoztatás, értesítés, együttműködés fejezetének VI/11. pontja,  

 VII. Kézbesítés, írásbeliség fejezetének VII/6. pontja 

módosul.  

 

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 

igazolják”  
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- „jogszabályi, hatósági, jegybanki, Európai Központi Banki vagy egyéb adminisztratív 

intézkedés”. 

 

Tájékoztatás az Ügyfelet megillető felmondási jogról: 

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján tájékoztatjuk, hogy a 

módosításokat Bankunk elfogadottnak tekinti, ha annak hatályba lépése előtt (2017. november 14. 

nap végéig) az Ügyfél - személyesen bankfiókunkban vagy írásban - nem nyilatkozik akként, hogy a 

módosítást nem fogadja el. Amennyiben Ön a módosítást nem fogadja el, úgy Ön jogosult a 

módosítással érintett szerződés azonnali hatályú és díj-, költség- vagy egyéb fizetési 

kötelezettségmentes felmondására. 

 

 

Közzététel napja: 2017. szeptember 11.    Sberbank Magyarország Zrt.  

 


