A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye
Érvényes: 2017. január 02 -tól/től visszavonásig
A termék 2017. január 2-tól nem értékesíthető.

PROGRESSZÍV BETÉTEK
VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE
Sberbank Progresszív Forintbetét - 13 hét
Konstrukció futamideje:
Lekötési periódus és típus:
Kamatozás módja:
Minimum összeg:
Betéti lekötésre jogosult:

Lekötési időszakok
(kamatperiódus)

13 hét (3 hó)
1 hetes ismétlődő lekötés
BUBOR-hoz kötött, hetente növekvő mértékű kamat
10 000 000 HUF
Azon vállalati ügyfelek, amelyek éves nettó árbevétele a Bank rendelkezésére
álló adatok szerint meghaladja az évi 300.000.000,- forintot.
Éves kamat meghatározása az
egyes kamatperiódusokra

EBKM értéke* a
Éves kamat mértéke* betétlekötés adott
az egyes
kamatperiódusának
kamatperiódusokra
utolsó napján történő
betétfeltörés esetén
0,09%
0,09%
0,10%
0,10%
0,12%
0,12%
0,14%
0,14%
0,17%
0,17%
0,20%
0,20%
0,21%
0,21%
0,23%
0,23%
0,24%
0,24%
0,25%
0,25%
0,26%
0,26%
0,27%
0,27%
0,28%
0,28%

1. hét
-0,75%
2. hét
-0,74%
3. hét
-0,73%
4. hét
-0,70%
5. hét Az Induló- és ezt
-0,67%
6. hét
követően heti
-0,64%
7. hét
fordulónapon
-0,63%
8. hét
érvényes
-0,61%
9. hét
3 havi BUBOR**
-0,60%
10. hét
-0,59%
11. hét
-0,58%
12. hét
-0,57%
13. hét
-0,56%
Teljes kamat mértéke folyamatos tőkésítést feltételezve és a
0,20%
0,20%
betétet a futamidő végéig megtartva*:
*Jelen hirdetmény hatálybalépésének napján érvényes 3 havi BUBOR (0,85%) értékkel számítva.
** Értéke megegyezik az ezt a napot megelőző második banki munkanapon - a Reuters hírügynökség
által a EURIBOR információs oldalon - jegyzett 3 havi BUBOR értékével.
Éves kamatláb a betét lejárat előtti feltörése esetén: A Bank a kamatperióduson belüli felmondása vagy
részbeni felmondása (betéti összegének csökkentése) esetén az adott kamatperiódusra kamatot nem fizet. A
betét kamatforduló napján történő felmondásakor vagy részbeni felmondásakor az adott kamatperiódusban
megszolgált kamat jóváírásra kerül. Amennyiben a betétszámla egyenlege 10.000.000,- HUF összeg alá
csökken a betétszámla megszűnik és fennmaradó egyenleg átvezetésre kerül a betétlekötési megbízásban
megjelölt bankszámlára.
Kamatfizetés: A kamat kifizetésére az egyes lekötési időszak (kamatperiódus) heti fordulónapján a
betétlekötési megbízásban foglaltak szerint vagy a betétszámlára, vagy a bankszámlára, illetve a betét
kamatforduló napon történő teljes felmondásakor a betétlekötési megbízásban megjelölt bankszámlára történő
jóváírással kerül sor. A kamatszámítás kezdő napja a betét lekötésének napja (futamidő kezdete), illetve ezt
követően a kamatforduló napja, a kamatszámítás utolsó napja a betét kamatperiódusának fordulónapját, a
futamidő utolsó napját vagy a betét felmondását megelőző nap. A folyamatos lekötés alapján a betétszámla
kamatforduló napon fennálló egyenlege (betét) kerül lekötésre a következő kamatperiódusra. A betét első
kamatperiódusának forduló napja a futamidő kezdetétől számított 7. nap, az ezt követő kamatperiódusok
kamatperiódus fordulónapjától a következő kamatperiódus fordulónapját megelőző napig tart.
A betét futamideje alatt az egyes betétszámlák egyenlege (lekötött betét összege) nem növelhető betétszámlán
történő kamatjóváírás esetét kivéve. A folyamatos lekötésre tekintettel a lekötött betét kamatlába a lekötéskor
(kezdő napon) hatályos Hirdetményben meghirdetett mértékű kamatlábra módosul a kamatperiódus
fordulónapján. A betét a futamidő végéig kerül folyamatosan megújulva lekötésre, a futamidő végén a
továbbiakban nem újul meg, hanem betét összege a betétlekötési megbízásban megjelölt bankszámlára
(ennek hiányában elsősorban az ügyfél Banknál vezetett azonos devizanemű számlájára, másodsorban
bármely más Banknál vezetett bankszámlájára konverzió útján) kerül átvezetésre. A vállalati ügyfelek korlátlan
számú Progresszív Betét elhelyezésére jogosultak. Jelen hirdetményben feltüntetett betéti konstrukciók az
Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által nyújtott betétbiztosítással rendelkeznek az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltak szerint. A változtatás jogát a Bank fenntartja. A betétlekötéssel kapcsolatban további
információkat kaphat az ügyfél a Bank Általános Szerződési Feltételeiből.
A jelen hirdetményben feltüntetett betéti konstrukciók az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)
által nyújtott betétbiztosítással rendelkeznek.
A változtatás jogát a Bank fenntartja.
A betétlekötéssel kapcsolatban további információkat kaphat az ügyfél a Bank
Általános Szerződési Feltételeiből, valamint a Bank Betéti Üzletszabályzatából.

Sberbank Telebank: +36-40-41-42-43
www.sberbank.hu
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A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye
Érvényes: 2017. január 02 -tól/től visszavonásig
A termék 2017. január 2-tól nem értékesíthető.

PROGRESSZÍV BETÉTEK
VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE
Sberbank Progresszív Forintbetét - 26 hét
Konstrukció futamideje:
Lekötési periódus és típus:
Kamatozás módja:
Minimum összeg:
Betéti lekötésre jogosult:

Lekötési időszakok
(kamatperiódus)
1. - 2. hét
3. - 4. hét
5. - 6. hét
7. - 8. hét
9. - 10. hét
11. - 12. hét
13. - 14. hét
15. - 16. hét
17. - 18. hét
19. - 20. hét
21. - 22. hét
23. - 24. hét
25. - 26. hét

26 hét (6 hó)
2 hetes ismétlődő lekötés
BUBOR-hoz kötött, kéthetente növekvő mértékű kamat
10 000 000 HUF
Azon vállalati ügyfelek, amelyek éves nettó árbevétele a Bank rendelkezésére
álló adatok szerint meghaladja az évi 300.000.000,- forintot.
Éves kamat meghatározása az
egyes kamatperiódusokra

Az Induló- és ezt
követően kétheti
fordulónapon
érvényes
3 havi BUBOR**

-0,75%
-0,70%
-0,64%
-0,61%
-0,58%
-0,57%
-0,55%
-0,52%
-0,51%
-0,50%
-0,49%
-0,48%
-0,46%

EBKM értéke* a
Éves kamat mértéke* betétlekötés adott
az egyes
kamatperiódusának
kamatperiódusokra
utolsó napján történő
betétfeltörés esetén
0,10%
0,10%
0,15%
0,15%
0,21%
0,21%
0,24%
0,24%
0,27%
0,27%
0,28%
0,28%
0,30%
0,30%
0,33%
0,33%
0,34%
0,34%
0,35%
0,35%
0,36%
0,36%
0,37%
0,38%
0,39%
0,39%

Teljes kamat mértéke folyamatos tőkésítést feltételezve és a
0,28%
0,28%
betétet a futamidő végéig megtartva*:
*Jelen hirdetmény hatálybalépésének napján érvényes 3 havi BUBOR (0,85%) értékkel számítva.
** Értéke megegyezik az ezt a napot megelőző második banki munkanapon - a Reuters hírügynökség
által a EURIBOR információs oldalon - jegyzett 3 havi BUBOR értékével.
Éves kamatláb a betét lejárat előtti feltörése esetén: A Bank a kamatperióduson belüli felmondása vagy
részbeni felmondása (betéti összegének csökkentése) esetén az adott kamatperiódusra kamatot nem fizet. A
betét kamatforduló napján történő felmondásakor vagy részbeni felmondásakor az adott kamatperiódusban
megszolgált kamat jóváírásra kerül. Amennyiben a betétszámla egyenlege 10.000.000,- HUF összeg alá
csökken a betétszámla megszűnik és fennmaradó egyenleg átvezetésre kerül a betétlekötési megbízásban
megjelölt bankszámlára.
Kamatfizetés: A kamat kifizetésére az egyes lekötési időszak (kamatperiódus) kétheti fordulónapján a
betétlekötési megbízásban foglaltak szerint vagy a betétszámlára, vagy a bankszámlára, illetve a betét
kamatforduló napon történő teljes felmondásakor a betétlekötési megbízásban megjelölt bankszámlára történő
jóváírással kerül sor. A kamatszámítás kezdő napja a betét lekötésének napja (futamidő kezdete), illetve ezt
követően a kamatforduló napja, a kamatszámítás utolsó napja a betét kamatperiódusának fordulónapját, a
futamidő utolsó napját vagy a betét felmondását megelőző nap. A folyamatos lekötés alapján a betétszámla
kamatforduló napon fennálló egyenlege (betét) kerül lekötésre a következő kamatperiódusra. A betét első
kamatperiódusának forduló napja a futamidő kezdetétől számított 14. nap, az ezt követő kamatperiódusok
kamatperiódus fordulónapjától a következő kamatperiódus fordulónapját megelőző napig tart.
A betét futamideje alatt az egyes betétszámlák egyenlege (lekötött betét összege) nem növelhető betétszámlán
történő kamatjóváírás esetét kivéve. A folyamatos lekötésre tekintettel a lekötött betét kamatlába a lekötéskor
(kezdő napon) hatályos Hirdetményben meghirdetett mértékű kamatlábra módosul a kamatperiódus
fordulónapján. A betét a futamidő végéig kerül folyamatosan megújulva lekötésre, a futamidő végén a
továbbiakban nem újul meg, hanem betét összege a betétlekötési megbízásban megjelölt bankszámlára
(ennek hiányában elsősorban az ügyfél Banknál vezetett azonos devizanemű számlájára, másodsorban
bármely más Banknál vezetett bankszámlájára konverzió útján) kerül átvezetésre. A vállalati ügyfelek korlátlan
számú Progresszív Betét elhelyezésére jogosultak. Jelen hirdetményben feltüntetett betéti konstrukciók az
Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által nyújtott betétbiztosítással rendelkeznek az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltak szerint. A változtatás jogát a Bank fenntartja. A betétlekötéssel kapcsolatban további
információkat kaphat az ügyfél a Bank Általános Szerződési Feltételeiből.
A jelen hirdetményben feltüntetett betéti konstrukciók az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)
által nyújtott betétbiztosítással rendelkeznek.
A változtatás jogát a Bank fenntartja.
A betétlekötéssel kapcsolatban további információkat kaphat az ügyfél a Bank
Általános Szerződési Feltételeiből, valamint a Bank Betéti Üzletszabályzatából.

Sberbank Telebank: +36-40-41-42-43
www.sberbank.hu
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