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A Sberbank Magyarország Zrt. 

Hirdetménye 

az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzata 

2018. július 15. napjától hatályos módosításáról  

 

A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank) ezúton 

felhívja tisztelt Ügyfelei figyelmét arra, hogy Általános Szerződési Feltételek című 

üzletszabályzatát, az alábbi Hirdetmény szerinti indokok alapján, 2018. július 15. napjától 

módosítja. 

 

A módosítás lényege:  

 

A Bank a Sberbank Business Online (MultiCash) szolgáltatása vonatkozásában 2018. július 16. 

napjától, az új szerződéseket érintően a szolgáltatás új verzióját, a v4.0 verziót vezeti be. A 

verzióváltás következtében a Sberbank Business Online szolgáltatás a v4.0 verzióban bővített 

funkciókkal érhető el.  

A módosítással a Bank meghatározza a Sberbank Business Online szolgáltatás v4.0 verziójának 

egyes szerződési feltételeit. 

 

A 2018. július 15. napját megelőzően megkötött szerződéseket a verzióváltás nem érinti. Ezen 

szerződések esetén a telepített v3.01 és v3.23 verziókat a Bank 2018. december 28. napjáig 

díjmentesen frissíti a v4.0 verzióra, amennyiben arról az Ügyfél 2018. december 15. napjáig 

megfelelő formában igénybejelentéssel él a Bank felé, és a telepítéshez szükséges 

dokumentumokat a Bank rendelkezésére bocsátja. 

 

 

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a MultiCash szolgáltatás v3.01 és 
v3.23 verziói 2019. január 2. napjával megszűnnek, a MultiCash szolgáltatás a 
v4.0-nál kisebb verziószámon ettől a dátumtól kezdődően nem lesz elérhető. 

 

 

 

A módosítással érintett rendelkezések: 

Az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzat az alábbiak szerint módosul: 

 XXVII. Az elektronikus banki szolgáltatásra vonatkozó közös szabályok fejezet 

XXVII/7. pontja (pontosítás és módosítás), a pont egy új utolsó mondattal egészül ki; 

 XXVIII. Sberbank Business Online (MultiCash) szolgáltatás fejezet  

o XXVIII/2. pontja (módosítás), a pont új második és harmadik bekezdéssel egészül 

ki; a negyedik bekezdés tekintetében pontosítás történik, és a negyedik bekezdés 

egy új utolsó mondattal egészül ki; 

o XXVIII/3. pontja (pontosítás és módosítás), a pont első bekezdése egy új utolsó 

mondattal egészül ki, a pont új második, harmadik és negyedik bekezdéssel 

egészül ki; 

o XXVIII/4. pontja (módosítás), a pont egy új francia bekezdéssel egészül ki; 

o XXVIII/9. pontja (pontosítás és módosítás), a pont kiegészül a Sberbank Business 

Online szolgáltatás v3.01 és v3.23 verziói tekintetében a szolgáltatás 
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megszüntetésének határideje feltüntetésével, és a v4.0 verziójához szükséges 

minimális hardver feltételek és szoftver feltételek meghatározásával. 

 

Az új szövegrészeket az Általános Szerződési Feltételek üzletszabályzatban a jelen 

Hirdetményben megjelölt rendelkezések vonatkozásában dőlt betű jelöli.  

 

 

A módosítás okai:  

 

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

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

jogszabályváltozás”. 

 

 

 

Közzététel napja: 2018. június 26.    Sberbank Magyarország Zrt.  

 

 

 


