
Meghirdetve:

Hatályos:

-

-

-

*

2017.11.13-ig

2017.11.14-től

Jelen számlacsomagon belül Maestro Business bankkártya nem igényelhető 2018.01.10-től, mivel a Bank a termék értékesítését

megszünteti. A számlacsomagon belül 2018.01.09-ig igényelt Maestro Business bankkártya esetén a jelen számlacsomagokban

foglalt kedvezményeket Bankunk továbbra is biztosítja.

0 Ft

Amennyiben az Ügyfél a választott számlacsomag keretén belül egynél több vállalati bankszámlát vezet, akkor:

- valamennyi bankszámla vonatkozásában a számlacsomagra vonatkozó Kondíciós Listában feltüntetett tranzakciós díjkedvezmények

érvényesek;

- a csomagba bevont forint folyószámla vonatkozásában a számlacsomag havi díj érvényes;

- a további számlák vonatkozásában a 2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkozó Standard Vállalati

Bankszámla vagy az adott alszámlára vonatkozó Kondíciós Listákban feltüntetett számlavezetési díj kerül alkalmazásra.

Egyéb díjtételek vonatkozásában a 2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkozó Standard Vállalati

Bankszámla Kondíciós Listában feltüntetett díjmértékek kerülnek alkalmazásra.

Havi számlavezetési díj

Számlanyitás

Választható bankkártya típusok*

+

Maestro Business bankkártya kedvezményesen

MasterCard Business bankkártya kedvezményesen 

1 db bankkártya

950 Ft

1 db vállalati forint bankszámla

Az OEP szerződés, valamint a finanszírozási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az Ügyfélnek lehetősége nyílik választani

a Bank egyéb érvényben lévő számlacsomagjai közül. Amennyiben a számlacsomagszerződés megkötésétől számított 42. hónap utolsó

napjáig az Ügyfél erről nem rendelkezik, a Bank jogosult a Standard Vállalati Bankszámla Hirdetményében meghatározott kondícióknak

megfelelő díjakat felszámítani. 

A számlacsomagban az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza

+

+

Számlacsomag váltás díja (1)
0 Ft

Amennyiben a számlacsomagban meghatározott szolgáltatások, illetve feltételek közül bármelyik megszűnik, a megszűnés napjától az Ügyfél

Bankkal kötött bankszámlaszerződésére a Bank a standard vállalati bankszámlára meghirdetett kondíciói vonatkoznak. 

díjmentes

Sberbank Telebank szolgáltatás

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ SZÁMLACSOMAG

MEDICAL KOMPLEX SZÁMLACSOMAG

A számlacsomag igénybevételére jogosultak köre

azon egészségügyi szolgáltatók, akik a 216/2011 (X.19). Kormányrendeletben meghatározott állami támogatás keretein belül

eszközbeszerzéshez kapcsolódó hitelintézeti kölcsönt vagy eszközlízinget vesznek igénybe, és ezt az igényelt támogatásra kötött OEP

szerződéssel igazolják.

egyéb egészségügyi szolgáltatók, akik a 216/2011 (X.19). kormányrendelet szerint állami támogatás igénybevételére nem jogosultak, de

egyéni vállalkozóként, gazdálkodó szervezetként vagy költségvetési intézményként Bankunkon keresztül hitelintézeti kölcsönt vesznek

igénybe.

Általános Kondíciós Lista - Vállalati számlacsomag  kondíciók

A jelen hirdetményben feltüntetett kondíciók a

2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak.
A hirdetmény a mikrovállalati üzletág ügyfeleire, 

valamint a 2014.06.26-ig számlacsomagot igénybe vett vállalati ügyfelekre vonatkozik.

A jelen Kondíciós Listában:

- a 2017.11.14-i hatálybalépéssel érintett módosítás a „Számlavezetés” díjai tekintetében a "Számlacsomag váltás

díja"díjtételt érinti, a módosítás részleteit az adott díjtételnél tüntette föl a Bank;

A jelen Hirdetményben fel nem tüntetett egyéb banki termékek és szolgáltatások díjai az Általános Kondíciós Listában meghatározott

standard vállalati bankszámla kondíciói szerint alakulnak.

Sberbank Magyarország Zrt. azon  Ügyfelei, melyek a fenti feltételeknek megfelelnek és a Bankon belül csomagot váltanak. 

2017.11.14-től hatályba lépő módosítások tekintetében 2017.09.11-től,

2018.01.10-től hatálya lépő módosítások tekintetében 2017.11.10-től

2017.11.10-től,  a külön kiemelt rendelkezések tekintetében 2017.11.14-től

illetve 2018.01.10-től

- a 2018.01.10-i hatálybalépéssel érintett módosítás jelen számlacsomagon belül választható bankkártya típusok

körét érinti (*-os megjegyzés).

A hirdetményben feltüntetett kondíciókra vonatkozóan 2013. június 28-tól a Bank új szerződést nem köt.

Számlavezetés

Számla kamatozása A Betéti Hirdetményben meghatározott Európa-számla kamatozás szerint

Számla devizaneme HUF
(1) Számlacsomagból történő kilépéskor, és egyidejűleg másik számlacsomagra történő váltáskor.

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.
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NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ SZÁMLACSOMAG

MEDICAL KOMPLEX SZÁMLACSOMAG

Általános Kondíciós Lista - Vállalati számlacsomag  kondíciók

Terhelés

-

- 0,33% min. 735 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

- 0,44% min. 735 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

-

- 0,20% min. 350 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

- 0,26% min. 587 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

-

- 0,12% min. 230 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

- 0,21% min. 325 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

-

- 0,15% min. 320 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

- 0,25% min. 420 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

-

- 0,12% min. 230 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

- 0,21% min. 325 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

60 Ft

150 Ft 0,30% max. 6 000 Ft

-

-

Kedvezményes tranzakciós díjak

- 0,60% max. 6 000 Ft

- 0,60% max. 6 000 Ft
** Minden egyéb tranzakció a vállalati bankkártyák általános kondícióinak megfelelően kerül felszámításra.

Díjtétel mértéke Könyvelési díj mértéke

bankkártya kibocsátását követő első évfordulótól évente

-

* Elektronikusan leadott megbízás: Sberbank Business Online vagy Sberbank Online Banking rendszeren keresztül leadott megbízás.

díjmentes

-

Eseti átutalási megbízás teljesítése

bankon belülre, saját számlára díjmentes
Bankfiókban leadva

bankon belülre, saját számlára díjmentes

Sberbank Telebankon leadott megbízások esetén

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára

bankon belülre, saját számlára

bankon belülre, saját számlára

díjmentesbankon belülre, saját számlára

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára

bankon kívülre

bankon kívülre

Állandó átutalási megbízás teljesítése Bankfiókban vagy Sberbank Telebankon leadott megbízások esetén

-

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára

bankon kívülre

Bankkártya

Bankkártya kibocsátás díja

Állandó átutalási megbízás teljesítése Elektronikusan* leadott megbízások esetén

-

-

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára

bankon kívülre

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára

bankon kívülre

bankkártya kibocsátásakor felszámított - egyszeri díjtétel

Mindenkor hatályos Vállalati bankkártyák általános kondíciói szerint

Számlakivonat pótlásának díja

Forint fizetési forgalom 

forint számla terhére, forint devizanemben, Magyarországon vezetett bankszámla javára

1200 Ft / db

belföldi Sberbank ATM-ből havonta az első tranzakció**

egyéb belföldi ATM-ből havonta az első tranzakció** díjmentes

ATM készpénzfelvét

Banki igazolások, nyomtatványok, információk díjszabása

-

díjmentes

Eseti átutalási megbízás teljesítése

Eseti átutalási megbízás teljesítése

Elektronikusan* leadott megbízások esetén

VI. Egyéb szolgáltatások, díjak

Díjtétel mértéke

Kártyakibocsátáshoz kapcsolódó díjak

Könyvelési díj mértéke

Csoportos beszedési megbízás teljesítése

Csoportos beszedési megbízás kezdeményezése 

tételenként

díjmentes

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.
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