A Sberbank Magyarország Zrt.
Hirdetménye
az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzata
2018. december 1. napjától és 2019. január 2. 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. december 1. napjától,
és 2019. január 2. napjától módosítja.
A módosítás lényege:
A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján a Bank meghatározta,
hogy a Magyar Nemzeti Bank honlapján (https://www.mnb.hu/fair-bank/kamatvaltoztatasi-mutato)
a forinthitelek vonatkozásában közzétett kamatváltoztatási mutatók közül, a Bank által 2018.
december 1. napjától befogadott igénylés(ek) alapján folyósított, 5 éves kamatperiódusú
jelzálogkölcsönök esetében és 10 éves kamatperiódusú jelzálogkölcsönök esetében melyik az
irányadó, alkalmazandó kamatváltoztatási mutató(k).
Továbbá, a Bank akként módosítja (hosszabbítja meg) a Sberbank Business Online (MultiCash)
szolgáltatás 4.0 verziójának a telepítésére és a korábbi (v3.01 és v3.23) verziók megszüntetésére
vonatkozó határidőt, hogy:
 a telepített v3.01 és v3.23 Sberbank Business Online (MultiCash) verziók tekintetében az
Ügyfélnek továbbra is 2018. december 15-ig van lehetősége díjmentesen kezdeményezni
a szoftvercsomag verziófrissítését a v4.0 verzióra, ugyanakkor a 2018. december 15-ig
beérkezett igénylések alapján, sikeres időpont-egyeztetést követően, a Bank 2018.
december 28. helyett legkésőbb 2019. március 31. napjáig biztosítja az érintett Ügyfelek
számára a 4.0 verziószámú szoftvercsomag díjmentes telepítését;
 a Multicash szolgáltatás v3.01 és v3.23 verziói 2019. január 2. napja helyett 2019.
március 31. nap végével szűnnek meg, a Multicash szolgáltatás a 4.0-nál kisebb
verziószámon 2019. április 01. napjától nem lesz elérhető.
A Bank továbbá technikai jellegű módosítást hajt végre.
A módosítással érintett rendelkezések:
Az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzat az alábbiak szerint módosul:
 XVII. Hitel- és kölcsönügyletek fejezet XVII/22. pontjának 8.2.1. alpontja, a forint
hitelekre a Bank által alkalmazott kamatváltoztatási mutatókra vonatkozó táblázat
kiegészül;
 XXVIII. Sberbank Business Online (MultiCash) szolgáltatás fejezet XXVIII/3.
pontjának harmadik és negyedik bekezdése módosul; és XXVIII/9. pontja módosul;
 XXIX. Internet Banking szolgáltatás fejezet XXIX/1. pontja technikai hatályon kívül
helyezése (tekintettel arra, hogy a Bank a megjelölt szolgáltatást 2011. január 01. naptól
nem nyújtja).
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A módosítások okai:
A Bank Általános Szerződési Feltételek XIV/15. pontjában meghatározott alábbi ok:
„a Bank üzletpolitikájának változása, kockázati tényezők változása, illetőleg
jogszabályváltozás”.
- - „a Szerződésben meghatározott díj, jutalék, költség mértéke összesen jelentősen
és/vagy tartósan eltér valamely hasonló pénzpiaci termék kapcsán az ügyfél
összességében vett fizetési kötelezettségeitől”,
- „az Ügyfél által fizetendő díj, költség mértéke, nem tükrözi reálisan a Bank eljárási
költségeit”;
- a „szerződésben szereplő díjak, jutalékok illetve egyéb költségek nem tükrözik reálisan a
Bank által ráfordított munkát” és „a szerződéskötést követően a Bank mindennapos
ügymenetével összefüggésben felmerült körülmények”.
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján ezúton is
tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Sberbank Business Online (MultiCash) szolgáltatás
vonatkozásában a Bank által javasoltan 2019. január 02. napjától hatályba lépő módosítást
Bankunk elfogadottnak tekinti, ha annak javasolt hatályba lépése előtt az Ügyfél - 2018.
december 28. nap végéig személyesen bankfiókunkban vagy 2019. január 01. nap végéig
írásban nem nyilatkozik akként, hogy a módosítást nem fogadja el. Amennyiben az Ügyfél a
módosítást nem fogadja el, úgy a módosítás hatálybalépése előtti napig az Ügyfél jogosult a
Bankszámla-keretszerződés azonnali hatályú és díj-, költség- vagy egyéb fizetési
kötelezettségmentes felmondására.
Egyúttal tájékoztatjuk Ügyfeleinket arról, hogy az Ügyfél a Bankszámla-keretszerződés
módosítását a javasolt hatálybalépés előtt is elfogadhatja vagy elutasíthatja. Elfogadás esetén a
módosítás a Bank által javasolt időpontban lép hatályba. A módosítás elutasítása a Bankszámlakeretszerződés azonnali hatályú felmondásának minősül, amelynek gyakorlására az Ügyfél díj-,
költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen jogosult.

Közzététel napja: 2018. december 1.

Sberbank Magyarország Zrt.
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