Általános Kondíciós Lista – Vállalati számlacsomag kondíciók
1X1 SZÁMLACSOMAG
Meghirdetve: 2020.09.09.
Hatályos: 2020.09.09-től
I. Általános feltételek
1. Jelen Kondíciós Lista a mikrovállalati 1X1 számlacsomag esetén alkalmazott díjtételeket és feltételeket tartalmazza,
az ebben fel nem tüntetett egyéb díjak és feltételek tekintetében a 2012.12.28. napján vagy azt követően megkötött
szerződésekre vonatkozó „Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói – Standard
Vállalati Bankszámla” és az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati bankkártyák általános kondíciói” megnevezésű,
mindenkori Kondíciós Listák valamint a mindenkori „Általános Kondíciós Lista – Vállalati forint és devizaszámlák
általános kondíciói – Teljesítési Rend – Vállalati ügyfelek részére”, „Általános Szerződési Feltételek”, „Bankkártya
Általános Szerződési Feltételek” valamint „Sberbank Telebank – Üzletszabályzat” illetve látra szóló kamatozás
tekintetében a „Forint Betéti Hirdetmény – Vállalatok részére” valamint a „Devizaszámla kamatok –
Vállalatok részére” megnevezésű hirdetmények az irányadók.
Az ügyfél egy 1X1 számlacsomaggal rendelkezhet és egyidejűleg másik számlacsomaggal nem
rendelkezhet.
Amennyiben az Ügyfél jelen Kondíciós Listában megnevezett számlacsomag keretén belül egynél több
fizetési számlával rendelkezik a bankban, akkor:

valamennyi fizetési számla vonatkozásában a fizetésforgalmi és a könyvelési díjak tekintetében:
a jelen kondíciós listában meghatározott számlavezetés havi költségének tárgykörébe tartozó
fizetési műveletek esetén jelen kondíciós listában,
a jelen kondíciós listában meghatározott számlavezetés havi költségének tárgykörébe nem
tartozó fizetési műveletek esetén a Standard bankszámlára vonatkozó kondíciós listában,
feltüntetettek érvényesek;

a havi számlavezetési díj a jelen Kondíciós Listában meghatározott számlavezetés havi költségének tárgykörébe
tartozik mind a csomagba bevont forint főszámla, mind a főszámlán felül nyitott további fizetési számlák
vonatkozásában;

egyéb típusú számlákra az adott számla termékre vonatkozó szerződések és/vagy Kondíciós Listákban feltüntetett
havi számlavezetési díj kerül alkalmazásra.
2. A Szerződéskötési időszak 2020.09.09. napjától 2020.12.31. napjáig tart.
3. Vonatkozó igénylési és jogosultsági feltételek: Kizárólag az alábbi feltételeket együttesen teljesítő ügyfelek
(továbbiakban Ügyfél) részére teszi elérhetővé illetve tartja fenn a Sberbank Magyarország Zrt. a számlacsomagot:
 Új ügyfél, azaz az Ügyfél a Szerződéskötési időszak kezdő dátumától számított első bankszámla-szerződés
megkötését megelőző 12 hónapon belül nem rendelkezik a Banknál vezetett fizetési számlával;
ÉS
 jogi eljárás – azaz csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás – alatt nem álló Ügyfél;
ÉS
 mikrovállalati üzletágba sorolt ügyfél a „TÁJÉKOZTATÓ – a Sberbank Magyarország Zrt. vállalati ügyfelek
esetén alkalmazott üzletági szegmentációs irányelveiről” című dokumentum szerint;
ÉS
 az Ügyfél gazdasági társaság és rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel és a legutolsó éves nettó
árbevétele meghaladja a 12 millió Ft-ot, de nem haladja meg a 60 millió Ft-ot
ÉS
 az Ügyfél a Szerződéskötési időszak alatt forint fizetési számlát nyit és azt fenntartja Bankunknál (Széchenyi
Kártya Folyószámlahitel vagy Agrár Széchenyi Kártya igénylése esetén az ezekhez kapcsolódó számlán felül
nyitandó);
ÉS
 az Ügyfél Szerződéskötési időszak alatt az 1X1 számlacsomagra szerződik és ezt a szerződést illetve az abban
megjelölt számlacsomagba bevont forint bankszámlát fenntartja (Széchenyi Kártya Folyószámlahitel vagy Agrár
Széchenyi Kártya igénylése esetén az ezekhez kapcsolódó számla mellett nyitott forint bankszámla vonható be a
számlacsomagba).
A Bank saját diszkrecionális hatáskörében, üzletpolitikai megfontolásokból, egyedi esetekben a fentiektől eltérő módon
is dönthet az ügyfélre nem hátrányos módon egyes ügyfelek igénylési és jogosultsági feltételeit illetően.
4. A számlacsomag kondíciói határozott időre vonatkoznak, amely határozott idő az 1X1 számlacsomagra történő
szerződéskötésétől számítottan legkésőbb a 2. banki munkanaptól, 2021. december 31. napjáig tart. A
határozott idő lejártát vagy a jogosultsági feltételek nem-teljesítését követően az ügyfél automatikusan a
Partner Flex számlacsomag 1. kategóriájába kerül besorolásra (ez lesz a kiinduló kategória) és ezt követően a
Partner Flex számlacsomagra vonatkozó „Általános Kondíciós Lista – Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner
Számlacsomagok díjai és jutalékai” megnevezésű Kondíciós Lista hatályosul, így a későbbiekben annak
működéséből adódó megfelelő kategória díjai és feltételei kerülnek alkalmazásra.
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II. Kondíciók a határozott idő alatt
1. A számlavezetés havi költségének mértéke a tárgyhavi, ügyfél által kezdeményezett, ténylegesen könyvelésre került
kimenő forgalomra vetítetten (továbbiakban: Forgalom):
0,40% min. 4 000 Ft maximum 20 000 Ft (EBKM: 0,01%)
a.)
5 millió forintig terjedő részösszegre 0,40% min. 4000 Ft és az 5 millió forintot meghaladó
b.)
részösszegre megkezdett millió forintonként 4 000 Ft (EBKM: 0,01%). Jelen pontban részletezett mérték
2020.12.31-ig tartó akciós időszakban nem kerül felszámításra. Az akciós időszak lejártát követően a.)
pontban részletezett mérték hatályát veszti.
5 millió forintig terjedő részösszegre 0,60%, min. 6000 Ft és az 5 millió forintot meghaladó
c.)
részösszegre megkezdett millió forintonként 6 000 Ft (EBKM: 0,01%); amennyiben a Forgalmon belül a
készpénzes fizetési műveletek aránya 50% feletti.
Egyidejűleg a.) vagy b.) vagy c.) típusú díj kerül felszámításra, amely függ a Forgalom összetételétől, illetve az egyes
meghirdetett akciós időszakok alakulásától.
(EBKM: 0,01%)
2. A számlavezetés havi költségének tartalma
A számlavezetés havi költsége magában foglalja az Ügyfél összes a banknál nyitott fizetési számlája (ideértve
az OEP számlát is) tekintetében a határozott idő alatt a következő tárgyhavi bankszámla és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatások fenntartásához és igényléséhez valamint a tárgyhónapban ténylegesen könyvelésre került
fizetési műveletekhez kapcsolódó díjakat, amelyek ezáltal díjmentesek:

a 2012.12.28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkozó „Általános Kondíciós Lista –
Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói – Standard Vállalati Bankszámla” megnevezésű Kondíciós
Listában meghatározott havi számlavezetési díj, GIRO és VIBER rendszeren keresztül érkező jóváírások HUFban Magyarországon vezetett bankszámla javára, devizautalás Magyarországon vezetett bankszámla javára,
forint eseti (beleértve az azonnali) és állandó átutalások, deviza eseti és állandó átutalások, azonnali átutalási
megbízások VIBER rendszeren keresztül, csoportos átutalás, csoportos beszedési megbízás teljesítése és
kezdeményezése tételenként, forint vagy valuta befizetése forint- vagy deviza számlára (kivéve forint befizetés
esetén: érme befizetés 100 db-ot meghaladóan, valuta érme befizetés), forint vagy valuta kifizetése forint- vagy
deviza számláról (kivéve forint kifizetés esetén: 2 millió Ft vagy azt meghaladó összeg felvétele előzetes
bejelentés nélkül), Sberbank SMS – havi díj és SMS díj, Sberbank Online Banking – Egyszeri igénylési díj;

a 2012.12.28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkozó „Általános Kondíciós Lista –
Vállalati bankkártyák általános kondíciói” megnevezésű Kondíciós Listában meghatározott fő- és társkártya
kibocsátáskori kártyadíja, bankkártyás vásárlás, bankkártyás készpénzfelvételek (kizárólag a MasterCard
Business betéti bankkártya esetén, kivéve Széchenyi Kártya illetve Agrár Széchenyi Kártya konstrukcióban
igényelt bankkártya, amelyre Széchenyi Kártya illetve Agrár Széchenyi Kártya Hirdetmények és az „Általános
Kondíciós Lista – Vállalati bankkártyák általános kondíciói” megnevezésű Kondíciós Lista az irányadó);

az érintett, megnevezett fizetési műveletekhez kapcsolódó könyvelési díj.
3. A számlavezetés havi költségének vetítési alapja a tárgyhónapban ügyfél által kezdeményezett, ténylegesen
könyvelésre került kimenő forgalom forintban meghatározott összesen összege (továbbiakban: Forgalom), ami a
következő tranzakciókat foglalja magában:

Nem-készpénzes műveletek: bankon belül eltérő számlára vagy bankon kívülre irányuló eseti (beleértve:
azonnali) és állandó forint átutalás, bankon belül eltérő számlára vagy bankon kívülre irányuló eseti és állandó
deviza átutalás, Azonnali átutalás VIBER rendszeren, csoportos átutalás, csoportos beszedési megbízás
teljesítése, azonnali beszedési megbízás teljesítése, bankkártyás vásárlás;

Készpénzes műveletek: Postautalványon keresztüli kifizetés, forint vagy valuta kifizetése forint- vagy deviza
számláról, ATM-ből és bankpénztárból történő készpénzfelvétel bankkártyával
A nem-készpénzes deviza / a készpénzes valuta műveletek egységesen a tranzakció könyvelési napján érvényes,
meghirdetett saját banki devizaközép árfolyamon átszámítva kerülnek összegzésre.
A határozott idő alatt a tárgyhónapban, azaz a tárgyhónap 1. banki munkanapjának rendszernyitásától az utolsó banki
munkanapi rendszerzárásig ténylegesen könyvelésre került tételeket veszi figyelembe a Bank mind a Számlavezetés
havi költségének tartalmának és vetítési alapjának tekintetében - azaz nem értéknap alapján, hiába is esne az értéknap
a tárgyhónapba, ha az nem került ugyanezen időszak alatt könyvelésre. Példa erre
 az ATM-ből vagy bankpénztárból történő bankkártyás készpénzfelvételek, amelyek tényleges könyvelési
időpontja a nemzetközi kártyatársaságok illetve az elszámolásban résztvevő egyéb hitelintézetek (beleértve a
Bankot is) 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;
 az utolsó banki munkanapi rendszerzárást követő tárgyhavi értéknapos tranzakciók (pl. azonnali fizetés) már
tárgyhónapban nem kerül figyelembevételre.
Amennyiben a devizamegbízás a bankot elhagyta és utólag törlésre kerül a tranzakció vagy a forintfizetésforgalmi
tranzakció visszahívásra kerül; akkor az nem kerül figyelembevételre azaz a számlavezetés havi költségének alapját
képező Forgalom nem kerül a törlésből/visszahívásból adódó jóváírás mértékével korrigálásra.
A számlavezetés havi költségének terhelése és esedékessége: A számlavezetés havi költségének elszámolása
havonta, tárgyhónapot követő hónap 2. banki munkanapjáig történik a számlacsomag-szerződésbe bevont forint
fizetési számlán.
4. A Számlavezetés havi költségének körén kívül eső, további díjakra és feltételekre az I.1. pontban jelen Kondíciós
listán túl megjelölt hivatkozott dokumentumok mindenkor érvényes rendelkezései vonatkoznak.
A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.
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III. Kondíciók és feltételek az I.3. pontban részletezett feltételek nem-teljesítése vagy a határozott idő lejárata
esetén
Az igénylési és jogosultsági feltételek meglétét/fennállását a Bank bármikor jogosult felülvizsgálni.
A feltételek bármelyikének nem-teljesülése esetén, vagy a határozott idő lejártakor az Ügyfél részére az 1X1
számlacsomag automatikusan megszűnik az alábbiak szerint:
 Amennyiben az Ügyfél a határozott idő alatt az 1X1 számlacsomagra vonatkozó szerződését megszünteti, vagy új
szerződés keretében számlacsomagot vált, vagy az 1X1 számlacsomagra vonatkozó szerződésben megjelölt
számlacsomagba bevont forint fizetési számlát megszünteti, abban az esetben az 1X1 számlacsomag megszűnésének
kezdő napja a számlacsomag váltás napja, vagy a szerződés megszüntetés napja, vagy a szerződésben megjelölt
számlacsomagba bevont forint fizetési számla megszüntetésének napja. Ezesetben az Ügyfél a megszűnés hónapjára
vonatkozóan a megszűnés hónapjának 1. banki munkanapjától a megszűnés napjának rendszerzárásáig bonyolított
(nem teljes havi) Forgalom után köteles a Számlavezetés havi költségét megfizetni és ezen díj esedékessége a
megszűnés napja.
 A feltételeket a teljes Határozott idő alatt teljesítő ügyfelek esetén a Határozott idő lejáratát követően legkésőbb
2022.01.05-től:
o a jelen Kondíciós Lista, így az 1X1 számlacsomag és az abban meghatározott kondíciók és feltételek
megszűnnek, ÉS
o a Partner Flex számlacsomag 1. kategóriájába sorolódik automatikusan az ügyfél, ÉS
az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati számlacsomag kondíciók – Partner Számlacsomagok díjai és jutalékai”
című dokumentum Partner Flex számlacsomagra vonatkozó mindenkor érvényes rendelkezéseit, és az abban
hivatkozott mindenkor érvényes Kondíciós Listák, Általános Szerződési Feltételek valamint Bankkártya Általános
Szerződési Feltételek rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
EBKM: 0,01%
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