
HIRDETMÉNY 

- befektetési szolgáltatás nyújtás módosításáról 

A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank) ezúton  

tájékoztatja 

tisztelt Ügyfeleit arról, hogy a Bank üzletpolitikai döntése alapján 2020. november 1-ig folyamatosan a 

fiókhálózattól a Global Markets (Treasury) terület veszi át a befektetési szolgáltatási tevékenységek 

bonyolítását. A Treasury terület kollégái a befektetési szolgáltatások keretében eleddig egy szűk 

ügyfélkör számára nyújtották azt a telefonos szolgáltatást, amelyből most – az üzletkötési feltételeknek 

megfelelő - Sberbank ügyfelek részesülhetnek. A szolgáltatás díjmentesen igényelhető személyesen, 

bármely Sberbank bankfiókban. 

A Bank célja az ügyfélélmény növelése és a kiszolgálás szakmai színvonalának emelése. Emellett a 

szolgáltatások modernizálása és áramvonalasítása egyaránt a döntés meghozatala mellett szóltak. 

A Bank felhívja azon ügyfelei figyelmét, akik új értékpapírszámlát kívánnak nyitni, hogy a szolgáltatás 

igénybevételének feltételei a következők: 

- értékpapírszámla megnyitása, a Banknál vezetett bankszámla megnyitását követően 

lehetséges 

- a számlák megnyitásával egyidejűleg minimum 10.000.000 HUF, vagy azzal egyenértékű (MNB 

középárfolyamon számolva) deviza piaci értékű befektetés  elhelyezése és fenntartása az 

értékpapírszámlán 

- telefonos szerződés megkötése Treasury tranzakciók elvégzéséhez 

Azon ügyfeleink, akik rendelkeznek a Banknál értékpapírszámlával, a továbbiakban – 2020. november 

1. napját követően - az alábbi feltételekkel vehetik igénybe szolgáltatásunkat: 

- 2020. november 1. napjáig minimum 10.000.000 HUF, vagy azzal egyenértékű deviza piaci 

értékű befektetés elhelyezése és fenntartása az értékpapírszámlán 

- telefonos szerződés megkötése Treasury tranzakciók elvégzéséhez 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank az értékpapírszámlán elhelyezett állomány fenntartását 

ellenőrzi, és amennyiben az állomány negyedéves átlagban nem éri el  a fent meghatározott limitet, 

úgy a kötelezettség nem teljesítése miatt az ügyfelek negyedéves díj fizetésére lesznek kötelesek. 

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az értékpapírszámlán elhelyezett értékpapírok kapcsán 2020. 

augusztus 14. napjától - fiókzárástól -  az alábbi változások lépnek életbe: 

Generali Alapkezelő befektetési alapjai 

Új ügyfelek számára a termék értékesítése megszűnik. Meglévő ügyfeleink számára 2020. november 

1. napjától az értékpapírokra vonatkozó vételi megbízások befogadása a fiókhálózatunkban 

megszűnik.Az értékpapírok vételére vonatkozó megbízás 2020. november 1. napját követően kizárólag 

a Global Markets (Treasury) területen érhető el azon ügyfelek számára, akik az értékpapírszámlára 

vonatkozó fenti kritériumokat teljesítik. 

Részvények 

Kizárólag a Global Markets (Treasury) területen érhető el, 2020. november 1. napjától azon ügyfelek 

számára, akik az értékpapírszámlára vonatkozó fenti kritériumokat teljesítik. 



Állampapírok 

Kizárólag a Global Markets (Treasury) területen érhető el, 2020. november 1. napjától azon ügyfelek 

számára, akik az értékpapírszámlára vonatkozó fenti kritériumokat teljesítik. 

Tartós Befektetési Számla 

A termék értékesítése megszűnik. A Bank új számla nyitására, vagy meghosszabbításra vonatkozó 

megbízást nem rögzít. A fiókhálózatban 2020, november 1. napjától kizárólag transzferálásra és 

visszaváltásra vonatkozó megbízásokat fogad be a Bank. A meglévő szerződéseket lejáratig kezeli. 

Nyugdíj-előtakarékossági Számla 

A termék értékesítése megszűnik. A Bank új számla nyitására vonatkozó megbízást nem rögzít. A 

fiókhálózatban 2020. november 1. napjától kizárólag transzferálásra és visszaváltásra vonatkozó 

megbízásokat fogad be a Bank.  A meglévő szerződéseket lejáratig kezeli. 

A fenti termékek vonatkozásában, minden ügyfelünkre vonatkozóan, a bankfiókjainkban történő 

vételi megbízások megadása 2020. november 1. napjával megszűnik. 

 

Közzététel napja: Budapest, 2020. augusztus 14. 

 

Sberbank Magyarország Zrt. 


