Hirdetmény
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út
7., 1463 Budapest Pf. 994, nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság: 01-10-041720, a
továbbiakban: Bank) a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek dokumentum, a XVIII. / A / 1.1
pontja és a XVIII. / A / 5.2 pontja szerint az alábbiak dokumentumokat módosítja.
2018.01.31-jei hatállyal érintett módosítás a bankkártya tiltási díjára vonatkozik, a további
módosítás tekintetében 2018.04.01-je a hatályba lépés dátuma.






Lakossági Bankkártyák kondíciói
Mikrovállalati Bankkártyák kondíciói
Vállalati Bankkártyák általános kondíciói
Általános Kondíciós Lista – Lakossági számlacsomag kondíciók – Fair számlacsomag

1. A Bank 2018. 01. 31-től nem számít fel díjat a bankkártya letiltásáért.
2. Az új bankkártya igénylésekre vonatkozó feltételek közül a minimum egyenlegre, számlamúltra
vonatkozó követelmény kivezetésre kerül 2018. 04.01-től.

A nevezett kondíciós listák jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak
hatályban.
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján tájékoztatjuk tisztelt
Ügyfelünket, hogy a tervezett módosítást Bankunk elfogadottnak tekinti, ha annak hatályba lépése előtt
az Ügyfél - személyesen bankfiókunkban vagy írásban - nem nyilatkozik akként, hogy a módosítást nem
fogadja el. Amennyiben Ön a módosítást nem fogadja el, úgy a módosítást hatályba lépése előtti napig
Ön jogosult a szerződés azonnali hatályú és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes
felmondására.
A módosítást tartalmazó
(www.sberbank.hu).
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Tájékoztatjuk, hogy a jelen Hirdetményben ismertetett módosításokhoz kapcsolódó további
részleteket a Bankkártya Általános Szerződési Feltételeiben talál, illetve bővebb tájékoztatásért
kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre bankfiókjainkban, valamint telefonon keresztül, a
Sberbank Telebankon; a 06-1-5-57-58-59 telefonszámon hétköznap 8:00-20:00 óráig, hétvégén pedig
9:00-16:00 óráig!

Közzététel napja: Budapest, 2018. január 31.

1

“..A Szerződés, illetve a Szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek dokumentum(ok) és
Hirdetmények módosítása történhet:
automatikusan, a jogviszonnyal összefüggő, illetve a Bank tevékenységét érintő jogszabályok változásával.”
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”..A Bank üzletpolitikájában bekövetkezett változás, vagy a kockázati tényezők változása, illetőleg jogalkalmazási gyakorlat
változása, vagy azt a szerződéskötést követően a Bank mindennapos ügymenetével összefüggésben felmerült körülmények
igazolják.”
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