TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ
Sberbank Otthon Plusz Hitelkártya és Sberbank Lendület Hitelkártya
Termék leírása:
A Sberbank Otthon Plusz Hitelkártyát és a Sberbank Lendület Hitelkártyát nem üzletszerű
gazdasági tevékenysége körében eljáró természetes személyek (fogyasztók) vehetik igénybe.
Rulirozó jellegű termék, a hitelkeret rendelkezésre bocsátását követően az ügyfél által szabadon
felhasználható, a hitelkártyával kezdeményezett vásárlási, valamint készpénzfelvételi
(maximum havonta a hitelkeret 60%-ig) tranzakciókkal.
Nem szükséges a Sberbank Magyarország Zrt.-nél bankszámla keretszerződés megkötése.
A Hitelkártya igénylőkre vonatkozó feltételek
Adósra vonatkozó feltételek:
- Természetes személy, aki 18. életévét betöltötte.
- Magyarország területén állandó lakcímmel (lakóhellyel) rendelkezik.
- Bankunk részére legalább egy magyarországi telefonos elérhetőséget meg tud adni.
Munkaviszony:
- Legalább 3 havi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik a jelenlegi munkahelyén.
- Külföldi jövedelem igazolása esetén az ügyfél a jelenlegi munkahelyén legalább 1 éve
dolgozik, valamint magyarországi telefonszámot és e-mail elérhetőséget tud megadni.
- Vállalkozásból származó jövedelem igazolása esetén a vállalkozói múltnak ugyanazon
vállalkozásban legalább a tárgyévet megelőző év január elsejétől kell meglennie (azaz
NAV személyi jövedelemigazolásnak az előző év teljes időszakáról kell szólnia).
- Ügyfél munkáltatója ellen nincs folyamatban felszámolás, végelszámolás, csődeljárás,
végrehajtás.
- Ügyfél nem áll felmondás alatt és próbaidejét letöltötte, vagy az nem volt számára
kikötve.
- Nem szerepel negatív információval a KHR – ben.
- Hozzájárulását adja a KHR pozitív információinak más referenciaszolgáltató általi
átvételéhez.
- Bankunkkal szemben fennálló hitel-/kölcsöntartozás esetén az utolsó 12 hónapban nem
volt 30 napot meghaladó késedelme.
Nincs lejárt tartozása más pénzügyi intézménnyel szemben sem.
Elvárt (az igénylő által igazolandó) jövedelem:
Legalább havi nettó 120.000 Ft, Bank által elfogadható rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

A jövedelemnek nem kötelező bankszámlára érkeznie amennyiben az ügyfél öregségi vagy
szolgálati nyugdíjban részesül és a nyugdíját postai úton kapja, valamint azon ügyfelek esetében,
akik jövedelme vállalkozásból származik.
- Büntető eljárás nincs folyamatban ellene, nincs lejárt köztartozása, jövedelmét nem
terheli letiltás, nem folyik ellene végrehajtási eljárás.
- A Bank minősítési feltételeinek megfelel.
Kölcsön devizaneme:
Forint
Kölcsön összege:
150.000 – 1.000.000 Ft
Hitelkártya érvényessége:
3 év, melynek leteltével a kártya automatikusan megújul. A hitelkártyához tartozó hitelkeretnek
nincs lejárata.
Kondíciók:
„Hitelkártya” Hirdetmény illetve a lakossági Általános Kondíciós Lista szerint a következő díjak
kerülnek felszámításra:
- A kölcsön éves kamatlába
- Havi zárási díj
- Főkártya éves díja
- Késedelmi díj
- Keret túllépés díja
A kamatozás jellege:
Kamatláb = Fix kamatláb.
Kamatszámítás első napja a fizetési/készpénz felvételi művelet napja, a Bank által felszámított
jutalék, díj, költség esetében pedig a Hitelszámla megterhelésének napja. A kamat havonta kerül
felszámításra, napi kamat és 360 napos bázis alapul vételével.
Törlesztés módja
Minimum törlesztés összege: az elszámolás napján megállapított teljes tartozás 5%-a.
Az Adós a kölcsön összege után ügyleti kamatot köteles fizetni, melynek mértékét a „Hitelkártya
Hirdetmény” tartalmazza. A Bank ügyleti kamatot napi kamatszámítás szerint számol a
tranzakció(k) teljesítéséhez szükséges kölcsön folyósításának napjától, a kölcsön teljes
törlesztésének napjáig a fennálló kölcsöntartozás összegére. A készpénzfelvétel(ek) után
fizetendő kamat(ok) a hónap utolsó napján esedékessé válik, és a hitelkártyaszámlán terhelődik.
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Amennyiben az Adós a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig (amennyiben az munkanap,
amennyiben nem, akkor az ezt követő első munkanapig) törleszti a tárgyhónap utolsó napján
fennálló teljes tartozását, a Bank a tárgyhónapban a vásárlási tranzakció(k) teljesítésére
folyósított kölcsön(ök) esedékessé váló ügyleti kamatainak összegét elengedi.
Amennyiben az Adós legkésőbb esedékességkor nem fizeti meg a tárgyhónap végén fennálló
teljes tartozását, úgy a vásárlási tranzakció(k) ügyleti kamata az esedékességi hónap utolsó
napján esedékessé válik, és a hitelkártyaszámlán terhelődik.
Az Adós a kölcsönt annak esedékessé válásakor köteles, azt megelőzően jogosult visszafizetni.
Az esedékessé válás előtti visszafizetés díjmentes, a visszafizetett összeggel az aktuális
felhasználható egyenleg nő.
A kölcsön törlesztésének teljesítési helye a hitelkártyaszámla. A tárgyhónap utolsó napján
felszámított minimum fizetendő összeg megfizetése a tárgyhónapot követő hónap 15. napján
(vagy az ezt követő első munkanapon, amennyiben 15. nem munkanap), a kölcsöntartozás
megfizetése pedig a Szerződés megszűnése napján válik esedékessé.
Az Adós a fizetési kötelezettségeit az alábbi módokon teljesítheti a hitelkártyaszámla javára:
o Átutalás vagy átvezetés – bármely fizetési számláról az Adós által megjelölt
összegben.
o Befizetés Bankfiókban – pénztári készpénzbefizetés a Bank bármely
bankfiókjában.
A fizetési kötelezettségek teljesítésének rendjét a „Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek”
elnevezésű dokumentum tartalmazza.
Elszámolási időszak hossza:
Az elszámolási időszak egy naptári hónap. A Hitelkártyához kapcsolódó díjak, költségek és a
tranzakciók elszámolása a hónap első napjától a hónap utolsó napjáig tartó időszakra terjed ki,
melyről a Bank a Kártyabirtokost havonta utólag, a Hitelkártyakivonat útján tájékoztatja.
Hitelezés folyamata:
Fedezetlen ügyletek hitelezési folyamata
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A Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköre, és a Pénzügyi Békéltető
Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita
bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepe:
A hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó szolgáltatásával vagy eljárásával
kapcsolatos panasz, fogyasztó számára kedvezőtlen kezelése esetén a fogyasztó a Magyar
Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatt a
Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdeményezhet.
A fogyasztóvédelmi eljárást a fogyasztó kizárólag azt követően kezdeményezheti, miután a
pénzügyi szolgáltatással vagy az eljárással kapcsolatos panaszát már korábban előterjesztette,
azonban
a) a panaszára nem kapott választ,
b) a panasz kivizsgálása nem a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény által meghatározott
törvényekben előírtak szerint történt,
c) ezen meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet válaszából
egyéb, a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény által meghatározott jogszabályokban
előírt fogyasztói jogot sértő körülményt vélelmez.
A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásával és megszűnésével, valamint a
szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére tett sikertelen
kísérlet vagy eredménytelen méltányossági kérelem esetén a Magyar Nemzeti Bankról szóló
törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita peren kívüli rendezése érdekében a fogyasztó a
Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhat.
A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a fogyasztó és a pénzügyi
intézmény között – a pénzügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével
és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: pénzügyi fogyasztói jogvita) bírósági
eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli
meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű,
gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Pénzügyi
Békéltető Testület az MNB által működtetett szakmailag független testület, amely a Pénzügyi
Békéltető Testület elnökéből és a békéltető testületi tagokból áll.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a fogyasztói
jogvitával érintett pénzügyi intézménynél (így a Banknál) a kérelem benyújtását megelőzően
közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését, vagy e szervezetnél eredménytelenül
méltányossági kérelemmel élt. A vitás ügy rendezésének a megkísérlése panaszkezelési
eljárásban történhet.
Igényléshez szükséges dokumentumlista:
Kérje fióki ügyintézőinktől
A hitelbírálat feltétele a nyomtatványok hiánytalan kitöltése és a Bank által kért összes
dokumentum hiánytalan rendelkezésre állása.
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A Sberbank Magyarország Zrt. a hitelbírálat során a diszkrecionális jogával élve bírálja el a
hitelkérelmeket, figyelembe véve a Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB
rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról
előírásait.
Jelen dokumentum a Tisztelt Érdeklődő Ügyfelek tájékoztatását célozza és a
kötelezettségvállalással kapcsolatos megfontolt döntését hivatott elősegíteni, nem minősül a
Bank részéről kötelező ajánlattételnek, vagy kötelezettségvállalásnak. A termék részletes
feltételeiről, illetve a Tisztelt Érdeklődő Ügyfél által megadott tájékoztatás alapján elérhető
kondíciókról érdeklődjön bármely bankfiókunkban!
A Bank tájékoztatja továbbá a Tisztelt Érdeklődő Ügyfelet, hogy a jelen termékkel kapcsolatosan
megkötendő szerződésre vonatkozóan - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott - magatartási kódexnek vetette alá magát,
amely kódex elérhető a http://www.mnb.hu/letoltes/aktualizalt-magatartasi-kodex-szovege.pdf
címen.
THM értéke: 31,24%
THM értéke 375 000 Ft hitelkeret összegre vetítve került kiszámításra. A futamidő alatt a
minimum törlesztőrészletek és a futamidő végén a fennmaradó teljes tartozás megfizetését
feltételezi.
Hitelkamat
Konstrukció

Sberbank
Otthon Plusz
Hitelkártya
Sberbank
Lendület
Hitelkártya

Mértéke
(%)

Típusa

Hitel
teljes
díja

Hitelkeret
Hitel
összege futamideje

Teljes
hiteldíj
mutató
(THM
%)

Fizetendő
teljes
összeg

25,15

Fix
85
375 000 Ft
kamatozás 730 Ft

1 év

31,24

460 730 Ft

25,15

Fix
85
375 000 Ft
kamatozás 730 Ft

1 év

31,24

460 730 Ft

Törlesztő
részlet
Felhasznált
hitelkeret 5%a (min. 1000
Ft)
Felhasznált
hitelkeret 5%a (min. 1000
Ft)

A táblázatban feltüntetett THM:
- a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget)
változatlanságát
- a hitel legkorábbi időpontban történő lehívását, a futamidő alatt a minimum törlesztőrészletek
és a futamidő végén a fennmaradó teljes tartozás megfizetését feltételezi.
Hitelkártyás vásárlások után nyújtott kedvezmények
A Bank az egyes Hitelkártya termékei esetében a hitelkártyával, interneten vagy fizikai
kereskedőnél történő vásárlási tranzakciók után kedvezményként pénzvisszatérítést nyújt,
meghatározott feltételekkel.
A kedvezmények mértékét és feltételeit a Hitelkártya Kedvezmény Szabályzat tartalmazza.

Lezárás dátuma: 2021. február 01.

Sberbank Magyarország Zrt.
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