Általános Kondíciós Lista – Lakossági számlacsomag kondíciók

PIKK-PAKK SZÁMLACSOMAG
Meghirdetve: 2020. március 02.

I.

Hatályos: 2020. március 02.

Különös feltételek – Kedvezményes időszakra vonatkozóan:

A „Kedvezményes időszak” időtartama: 2020. március 02. napjától – 2020. december 31. napjáig
A „Kedvezményes időszak” alatt a
1) jelen kondíciós lista II\1. pontjában a csomagban nyitott forint főszámlára vonatkozóan
meghirdetett Számlavezetési díj 500 Ft mértékű díjkedvezménnyel kerül felszámításra;
2) jelen számlacsomagban az „Általános Kondíciós Lista – Lakossági forint és devizaszámlák
általános kondíciói Standard Lakossági Bankszámla” kondíciós lista III\1. pontjában szereplő
Elektronikusan1 leadott fizetési megbízások közül forint fizetési forgalomban az adott naptári
hónapban teljesített első 10 darab átutalási megbízás végrehajtása összesen legfeljebb 1 millió Ft
együttes összeghatárig díjmentes.
3) jelen számlacsomagban az „Általános Kondíciós Lista – Lakossági forint és devizaszámlák általános
kondíciói Standard Lakossági Bankszámla” kondíciós lista III\1. pontjában szereplő Elektronikusan1
leadott fizetési megbízások közül valamennyi 20.000 Ft összeget el nem érő Elektronikusan 1 leadott
átutalási megbízás teljesítése díjmentes;
4) a fenti 2) ponttól eltérően a díjmentességet 2020. szeptember 30. napjáig a Bank az 1 millió Ft együttes
összeghatár korlát figyelembe vétele nélkül alkalmazza az adott naptári hónapban teljesített első 10
darab átutalási megbízás végrehajtása esetén.

II. Általános feltételek
1. Számlavezetési kondíciók
A számlacsomagban nyitott főszámla devizaneme

HUF

Számlavezetési díj: 2
Havi számlavezetési díj a csomagban nyitott forint főszámlára vonatkozóan

999 Ft

Havi számlavezetési díj a csomagban nyitott forint főszámlára vonatkozóan
a „kedvezményes időszak” alatt

499 Ft

2. Tranzakciós díjak

Díjtétel mértéke

Könyvelési díj
mértéke

Forint fizetési forgalom
(forint számla terhére, forint devizanemben, Magyarországon vezetett bankszámla javára)

Eseti átutalási megbízás teljesítése
Bankfiókban, papír alapon leadott megbízások esetén:
 bankon belülre, eltérő ügyfél számlájára

0,70%, min. 1 000 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

 bankon kívülre

0,70%, min. 1 000 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

 bankon belülre, eltérő ügyfél számlájára

0,70%, min. 1 000 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

 bankon kívülre

0,70%, min. 1 000 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

Sberbank Telebankon leadott megbízások esetén:

Csoportos beszedési megbízás:
 teljesítési díj

1
2

díjmentes

Elektronikusan leadott megbízás: Sberbank Online Banking szolgáltatáson keresztül leadott megbízás.
A számlacsomag havi számlavezetési díja a tárgyhónap utolsó banki munkanapján minden esetben terhelésre kerül.
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Devizafizetési forgalom
(külföldre irányuló átutalás forint vagy devizaszámla terhére, bármely devizanemben és devizautalás forint vagy
devizaszámla terhére Magyarországon vezetett bankszámla javára)

Eseti és állandó3 deviza átutalási megbízás teljesítése
Bankfiókban, papír alapon leadott megbízások esetén:
 bankon belülre, eltérő ügyfél számlájára

0,70%, min. 1 000 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

 bankon kívülre, minden esetben

0,70%, min. 1 000 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

 bankon belülre, eltérő ügyfél számlájára

0,70%, min. 1 000 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

 bankon kívülre, minden esetben

0,70%, min. 1 000 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

 bankon belülre, eltérő ügyfél számlájára

0,70%, min. 1 000 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

 bankon kívülre, egyéb esetben

0,70%, min. 1 000 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

Sberbank Telebankon leadott megbízások esetén:

Elektronikusan4 leadott megbízások esetén:

3. Általános és igénylési feltételek
a. A számlacsomagot kizárólag 18. életévüket betöltött lakossági ügyfelek vehetik igénybe.
b. Amennyiben az Ügyfél jelen Kondíciós Listában megnevezett számlacsomag keretén belül egynél több fizetési
számlát vezet, akkor:
- valamennyi fizetési számla vonatkozásában a fizetésforgalmi és a könyvelési díjak tekintetében a jelen Kondíciós
Listában feltüntetettek az érvényesek
- a csomagba bevont forint főszámla vonatkozásában a jelen Kondíciós Listában feltüntetett számlacsomag havi
díj az érvényes,
- minden a főszámlán felül nyitott további fizetési számla vonatkozásában a Standard Lakossági Bankszámlára,
vagy az adott számla termékre vonatkozó Kondíciós Listákban felütetett havi számlavezetési díj kerül
alkalmazásra.
c. A jelen Kondíciós Listában fel nem tüntetett egyéb díjtételek vonatkozásában a 2012.12.28. napján vagy azt
követően megkötött szerződésekre vonatkozó Standard Lakossági Bankszámla Kondíciós Listában és Lakossági
bankkártyák általános kondícióiban feltüntetett díjmértékek kerülnek alkalmazásra.
d. A kapcsolódó számla látra szóló kamat mértéke: 0,01%, EBKM 0,01%
e. Az Pikk-Pakk számlacsomag keretén belül teljesülő fizetési megbízásokhoz kapcsolódó, alkalmazott díjmérték
megállapításánál a Bank minden esetben az alábbi számítási módot alkalmazza: Százalékos díjmérték, minimum
díj, maximum díj + fix összeg, valamint + könyvelési díj százalékos díjmértéke, minimum díja, maximum díja + fix
díja
Jelen dokumentum pontjaiban ezen számítási mód alkalmazásával megállapított díjmértékek kerülnek
feltüntetésre.
f. Az Pikk-Pakk számlacsomag előre meghirdetett ideig érvényes, ezt követően az Ügyfél és a Bank között létrejött
eltérő rendelkezés hiányában az Ügyfél automatikusan a Standard Lakossági Bankszámla kondíciók szerinti
számlatermékbe sorolódik, így a díjtételek vonatkozásában a 2012.12.28. napján vagy azt követően megkötött
szerződésekre vonatkozó Standard Lakossági Bankszámla Kondíciós Listában és Lakossági bankkártyák
általános kondícióiban feltüntetett díjmértékek kerülnek alkalmazásra.
g. Az Pikk-Pakk számlacsomag érvényességi ideje: 2022. december 31.

A díjtétel a devizafizetési forgalmon belül a forint bankszámla terhére forintban külföldre kezdeményezett állandó átutalás fizetési megbízás esetén
kizárólag abban az esetben alkalmazandó, ha a bankszámlaszerződés megkötésére 2019.11.29. napján vagy azt követően került sor, vagy ha a
2019.11.28-ig bankszámla szolgáltatásra szerződött ügyfél a szolgáltatásra elkülönült megállapodást kötött.
4
Elektronikusan leadott megbízás: Sberbank Online Banking szolgáltatáson keresztül leadott megbízás.
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