Hirdetmény
A Sberbank Magyarország Zrt. Bankkártya Általános Szerződési Feltételek című
üzletszabályzata 2019. december 15. napjától hatályos módosításáról

A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., 1463 Budapest Pf. 994,
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság: 01-10-041720, a továbbiakban: Bank) ezúton
tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy a lakossági és vállalati ügyfelek bankkártya-szerződése (a
továbbiakban: Szerződés) részét képező Bankkártya Általános Szerződési Feltételeket módosítja.
A módosítás javasolt hatálybalépése: 2019. december 15. napja.
Az egyoldalú módosítás oka a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek XVIII./A/5. pontja szerinti
alábbi okok:
- az ügyletet érintő esetleges jogszabályi, hatósági, jegybanki, Európai Központi Banki vagy
egyéb adminisztratív intézkedés,
- a Bank üzletpolitikájában bekövetkezett változás, vagy a kockázati tényezők változása, illetőleg
jogalkalmazási gyakorlat változása, vagy a szerződéskötést követően a Bank mindennapos
ügymenetével összefüggésben felmerült körülmények.
A módosítással érintett fő rendelkezések: III. fejezet ("Bankkártya igénylés") 2., 5. és 6. pontja, XII.
fejezet ("Költségek") 2. pontja, XIV. fejezet ("A Bankkártya érvényessége, megújítása") 5. pontja, XV.
fejezet ("A Bankkártya elvesztése, ellopása, megrongálódása, letiltása") 2. és 4. pontja, XVI. fejezet
("Tájékoztatás") 4. és 6. pontja, XVIII. fejezet ("A Bankkártya-szerződés módosítása, megszűnése") A.
Szerződésmódosítás 3., 4., 5. pontja, illetve B. Szerződés megszűnése 2. pontja, XIX. fejezet ("A
banktitok megtartása, a személyes adatok védelme") 2. pontja, XX. fejezet ("Értesítések") 1. pontja,
mely módosítások jogszabályi változások átvezetése, és a Bank Általános Szerződési Feltételeivel való
összhang megteremtése céljából lépnek életbe.
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján tájékoztatjuk, hogy a
Bank által javasoltan 2019. december 15. napjától hatályba lépő fenti módosításokat a Bank
elfogadottnak tekinti, ha azok javasolt hatályba lépése előtt 2019. december 13. nap végéig
személyesen bankfiókunkban vagy 2019. december
14.
nap végéig írásban nem nyilatkozik
akként, hogy a módosításokat nem fogadja el. Amennyiben Ön a módosításokat nem fogadja el, úgy a
módosítások hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a Szerződés azonnali hatályú és díj-, költség- vagy
egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. Egyúttal tájékoztatjuk Ügyfeleinket arról, hogy az
Ügyfél a Szerződés módosítását a javasolt hatálybalépés előtt is elfogadhatja vagy elutasíthatja.
Elfogadás esetén a módosítás a Bank által javasolt időpontban lép hatályba. A módosítás elutasítása a
Szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül, amelynek gyakorlására az Ügyfél díj-, költségvagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen jogosult.
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelen Hirdetményben ismertetett módosításokhoz kapcsolódó
további részleteket a Bankkártya Általános Szerződési Feltételeiben találnak, illetve bővebb
tájékoztatásért kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre bankfiókjainkban, valamint telefonon
keresztül, a Sberbank Telebankon; a +36 1 411 4232 telefonszámon hétköznap 8:00-20:00 óráig,
hétvégén pedig 9:00-16:00 óráig!

Közzététel napja: Budapest, 2019. szeptember 30.
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