HIRDETMÉNY
a mikvovállalati Ügyfeleknek nyújtott számlatermékre vonatkozó
„Általános Kondíciós Lista - Vállalati számlacsomag kondíciók – 1X1 számlacsomag”
elnevezésű kondíciós lista módosításáról
A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: Bank) tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy a
közte és az Ügyfelei között 2020.12.31. nap végéig létrejött 1X1 számlacsomag-szerződések (a továbbiakban a jelen
Hirdetményben: Érintett Szerződések) vonatkozásában az eredetileg az „Általános Kondíciós Lista – Vállalati
számlacsomag kondíciók – 1X1 számlacsomag” megnevezésű kondíciós listában (továbbiakban: Érintett Kondíciós Lista)
a II. 1. b.) pontban meghirdetett akciós időszakot 2021.03.23. napjával egyoldalúan, nem kedvezőtlenül módosítja.
A Bank a 2020.12.31. nap végéig létrejött Érintett Szerződések vonatkozásában a 2020.12.31. napja és a nem kedvezőtlen
módosítás hatályba lépése (2021.03.23) közötti időszakban az Ügyfelek részére nem hátrányos - 2021.03.23-tól hatályos módosítással azonos módon kezeli a számlavezetés havi költéségének mértékét, illetve az arra vonatkozó akciós
időszakot.
Ezen módosítás az Érintett Kondíciós Listában a következőképpen kerül megjelölésre:
*******************************************************************************************************************************************************************

II. Kondíciók a határozott idő alatt
1. A számlavezetés havi költségének mértéke a tárgyhavi, ügyfél által kezdeményezett, ténylegesen könyvelésre került
kimenő forgalomra vetítetten (továbbiakban: Forgalom):
0,40% min. 4 000 Ft maximum 20 000 Ft (EBKM: 0,01%)
a.)
5 millió forintig terjedő részösszegre 0,40% min. 4000 Ft és az 5 millió forintot meghaladó
b.)
részösszegre megkezdett millió forintonként 4 000 Ft (EBKM: 0,01%). Jelen pontban részletezett
mérték…
2021.03.22-ig* …2020.12.31-ig tartó akciós időszakban nem kerül felszámításra.
2020.12.31-ig
…visszavonásig tartó akciós időszakban nem kerül
szerződött
felszámításra azzal, hogy az akciós időszak visszavonásának
ügyfelek
2021.03.23-tól
dátumáról a Bank a visszavonás dátumátt megelőző két
esetén
hónappal tájékoztatja Ügyfeleit.
Az akciós időszak lejártát követően a.) pontban részletezett mérték hatályát veszti.
* A Bank a 2020.12.31. napja és a nem kedvezőtlen módosítás hatályba lépése (2021.03.23) közötti
időszakban az Ügyfelek részére nem hátrányos - 2021.03.23-tól hatályos - módosítással azonos
módon kezeli a számlavezetés havi költéségének mértékét illetve az arra vonatkozó akciós időszakot.
5 millió forintig terjedő részösszegre 0,60%, min. 6000 Ft és az 5 millió forintot meghaladó
c.)
részösszegre megkezdett millió forintonként 6 000 Ft (EBKM: 0,01%); amennyiben a Forgalmon belül a
készpénzes fizetési műveletek aránya 50% feletti.
Egyidejűleg a.) vagy b.) vagy c.) típusú díj kerül felszámításra, amely függ a Forgalom összetételétől, illetve az egyes
meghirdetett akciós időszakok alakulásától.
(EBKM: 0,01%)
*******************************************************************************************************************************************************************

A módosítások oka: a Bank Általános Szerződési Feltételeinek XIV/15. pontjában megfogalmazottak szerinti: "a Bank
üzletpolitikájának változása" ok.
A módosításokat tartalmazó kondíciós lista és a kapcsolódó tájékoztató hirdetmény 2021.01.08-tól elérhetőek a www.sberbank.hu
honlapon és személyesen a bankfiókokban.
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
Bank által javasoltan 2021.03.23. napjától hatályba lépő módosításokat Bankunk elfogadottnak tekinti, ha annak kezdő dátuma
előtt – 2021.03.22. nap végéig személyesen bankfiókunkban/kapcsolattartójánál vagy írásban - nem nyilatkozik akként, hogy a
Módosításokat nem fogadja el. Amennyiben Ön a Módosításokat nem fogadja el, úgy a Módosítások kezdő dátuma előtti napig
Ön jogosult a vonatkozó szerződés azonnali hatályú és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.
Egyúttal tájékoztatjuk Ügyfeleinket arról, hogy az Ügyfél a Módosításokat a kezdő dátum előtt is elfogadhatja vagy elutasíthatja.
Elfogadás esetén a Módosítások a Bank által meghirdetett kezdő dátummal hatályosulnak. A Módosítások elutasítása a
vonatkozó szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül, amelynek gyakorlására az Ügyfél díj-, költség- vagy egyéb fizetési
kötelezettségmentesen jogosult.

Közzététel napja: Budapest, 2021.01.08.
Sberbank Magyarország Zrt.

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