A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye
Érvényes: 2015. augusztus 07 -tól/től visszavonásig

FORINT BETÉTI HIRDETMÉNY
VÁLLALATOK RÉSZÉRE1
I. Látra szóló kamatok
Látra szóló kamatok esetén a kamat elszámolása a napi záró egyenleg alapján, kamatjóváírás havonta történik.
1. Folyószámla kamat (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra
szóló kamat)
Érvényes: 2014. november 03-tól

Éves kamat
0,01%

EBKM
0,01%

2. EURÓPA-SZÁMLA kamat (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó
látra szóló kamat)
Éves kamat
EBKM
Érvényes: 2014. november 03-tól
0,01%
0,01%
2008.04.18. napjától kizárólag Justitia pénzforgalmi bankszámla esetén igényelhető EURÓPA-SZÁMLA kamat
3. JUSTITIA Letéti alszámla látra szóló kamatozása érvényes: 2014.11.03-tól (pénzforgalmi szolgáltatáshoz
kapcsolódó látra szóló kamat)
Összegsáv
1 - 1 000 000 Ft-ig
1 000 001 - 5 000 000 Ft-ig
5 000 001 Ft felett

Éves kamat
0,40%
0,90%
1,30%

EBKM
0,40%
0,90%
1,31%

4. Non-profit Bázis számlacsomag látra szóló kamata a 2014.04.14-től megkötött Non-profit Bázis
számlacsomag szerződés esetén (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló kamat)
Érvényes: 2014. november 03-tól

Éves kamat
0,01%

EBKM
0,01%

5. Non-profit Tandem, Omega és Kontó számlacsomagok látra szóló kamata, valamint a 2014.04.13-ig
megkötött Non-profit Bázis számlacsomag szerződés esetén a Non-profit Bázis számlacsomag látra szóló
kamata (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló kamat)
Érvényes: 2014. november 03-tól
Összegsáv
1 - 2 000 000 Ft-ig
2 000 001 - 5 000 000 Ft-ig
5 000 001 - 10 000 000 Ft-ig
10 000 001 - 20 000 000 Ft-ig
20 000 001 Ft felett

Éves kamat
0,01%
0,10%
0,30%
0,40%
0,50%

EBKM
0,01%
0,10%
0,30%
0,40%
0,50%

1

A Hirdetményben meghirdetett betéti konstrukciókban - a változó kamatozású betétek, látra szóló betétek kivételével - egyszeri lekötés
esetén a futamidő alatt, folyamatos lekötés esetén az első kamatperiódus alatt a lekötött betét kamata változatlanul a lekötéskor hatályos
Hirdetményben meghirdetett mértékű

Sberbank Telebank: +36-40-41-42-43
www.sberbank.hu
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FORINT BETÉTI HIRDETMÉNY
VÁLLALATOK RÉSZÉRE1
II. Standard lekötött betétek2 (fix kamatozású lekötött betét)
Érvényes a 2015. augusztus 07-től elhelyezett betétekre, visszavonásig
Futamidő
2 hét
1 hónap
60 nap
3 hónap
6 hónap
1 év

Éves kamat
0,15%
0,25%
0,30%
0,40%
0,60%
0,70%

EBKM
0,15%
0,25%
0,30%
0,40%
0,60%
0,70%

A feltüntetett kamatok éves kamatlábak. Minimum leköthető összeg: 100 000 Ft
A Bank a határidő előtt felmondott betétek esetében kamatot nem térít.
III. Kiemelt kamatozású betéti konstrukciók:
1. Akciós Vállalati Forint Betétek
Érvényes a 2015. augusztus 07-től elhelyezett betétekre, visszavonásig
Futamidő
30 nap*
91 nap*

Éves kamat
0,80%
1,00%

EBKM
0,80%
1,00%

A feltüntetett kamatok éves kamatlábak.

* Folyamatos lekötés esetén a betét az első kamatperiódust követően a nem akciós Standard lekötött betét
kamatlábán kamatozik tovább. A 30 napos betét esetében az első kamatperiódust követően a lejáratkor hatályos
Standard 1 hónapos lekötött betét kamatlábán kamatozik tovább, amely EBKM értéke jelenleg: 0,25%. A 91
napos betét esetében az első kamatperiódust követően a lejáratkor hatályos Standard 3 hónapos lekötött betét
kamatlábán kamatozik tovább, amely EBKM értéke jelenleg: 0,40%
Minimum leköthető összeg: 200 000 Ft. A Bank a határidő előtt felmondott betétek esetében kamatot nem térít.
IV. Emelt összegű OBA garantált betét
Érvényes a 2015. augusztus 07-től egyéni vállalkozók, őstermelők által elhelyezett betétekre, visszavonásig.
Futamidő
3 hónap*

Éves kamat
0,40%

EBKM
0,40%

A feltüntetett kamatok éves kamatlábak.

Az Emelt össszegű OBA garantált betét kizárólag a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: a Hpt.) 214/A §-ban meghatározott feltételek mellett vehető igénybe.
A betétben - figyelemmel a Hpt. előírásaira - kizárólag az alábbi forrásból származó összeg helyezhető el:
a) lakóingatlan eladása, lakásbérleti vagy lakáshasználati jog eladása,
b) munkaviszony megszűnéséhez, nyugdíjazáshoz kapcsolódó juttatás,
c) biztosítási összeg vagy
d) bűncselekmény áldozatainak vagy tévesen elítélteknek járó kártérítés.
A betétlekötést megelőzően az elhelyezendő összeg forrását az Ügyfél a Hpt.-ben meghatározott alábbi
dokumentumokkal kell igazolja a Bank felé, a fentieknek megfelelően az alábbi okiratokkal:
a) pont esetében 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződés vagy tulajdonjog, bérleti jog, használati jog
átruházására irányuló egyéb okirat másolata
b) pont esetében 30 napnál nem régebbi munkáltatói, kifizetői igazolás
c) pont esetében a biztosító 30 napnál nem régebbi igazolása
d) pont esetében a bíróság 30 napnál nem régebbi határozata.
Folyamatos lekötés esetén a betét az első kamatperiódust követően a lejáratkor hatályos 3 hónapos Standard
lekötött betét kondíciói szerint kamatozik tovább. Az első kamatperiódust követően a 3 hónapos Standard lekötött
betét esetében az EBKM értéke jelenleg: 0,40%.
A betétből a futamidő lejáratát megelőzően részösszeg felvehető. A felvett részösszegre a Bank nem fizet
kamatot. A részösszeg felvétel után megmaradó összeg változatlan formában kamatozik tovább.
Az Emelt össszegű OBA garantált betétben elhelyezett összeg tekintetében, a Hpt. 214/A. §-ában foglaltak
szerint az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által fizetett kártalanítás esetében, a kártalanítás kezdő napját
megelőző 3 hónapban elhelyezett összeg tekintetében további legfeljebb ötvenezer euró összeghatárig fizet
kártalanítást.
Az Emelt össszegű OBA garantált betét lekötése - figyelemmel a betét forrásának igazolásához szükséges
dokumentumok bemutatásának a kötelezettségére - bankfiókban történhet, a betét lekötése Sberbank
Telebankon keresztül nem lehetséges.
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Korábbi Folyószámla betét termék elnevezése Standard lekötött betétre változott. A Folyószámla betétként lekötött betéti termékekre a
névváltozásra tekintettel a Standard lekötött betét termék az irányadó.
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.
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