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HIRDETMÉNY 

a mikrovállalati Ügyfeleknek nyújtott egyes számlatermékekre vonatkozó 

- HIRDETMÉNY a Partner Fix Nullázó Számlacsomag Akció feltételeiről 
elnevezésű dokumentum módosításáról 

 

 
 
A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank) ezúton 
tájékoztatja 2019.02.28-ig a Partner Fix Nullázó Számlacsomag Akcióban szerződött tisztelt 
mikrovállalati Ügyfeleit arról, hogy a jelen hirdetményben megjelölt, a mikrovállalkozás Ügyfeleknek 
pénzforgalmi szolgáltatás keretében nyújtott, alábbi számlatermékekre irányadó, fenti hirdetményt 
2019.05.14-i hatállyal módosítja. 
 
A nem kedvezőtlen módosítás lényege, hogy a Bank a NAV célszámlák körét bővíti a 
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/szamlaszamok helyen elérhető „A NAV adóztatási 
számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke” linken elérhető mindenkor érvényes 
dokumentum szerinti összes költségvetési számlára.  
2019.05.14-től történő feltételvizsgálatok esetén már a jelen módosítással érintett összes számla 
irányába 2019.05.14-től kezdeményezett utalások is beleszámítanak a feltétel-teljesítésbe, illetve az 
5. b. pontban érintett kedvezményes tranzakciók esetén szintén ezen bővebb számlakör (összes 
számla) az irányadó 2019.05.14-től. 
 
(2019.03.01-jén vagy azt követően szerződött mikrovállalati ügyfelek esetén jelen módosítás már a 
Hirdetmény közzétételének dátumával hatályos.) 
 

A nem kedvezőtlen, egyoldalú módosítás oka: a Bank Általános Szerződési Feltételeinek XIV./15. 
pontjában megfogalmazottak szerinti „- a Bank üzletpolitikájának változása” ok. 
 

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján tájékoztatjuk, hogy a 

Bank által javasoltan 2019.05.14. napjától hatályba lépő fenti módosításokat Bankunk elfogadottnak 

tekinti, ha azok javasolt hatályba lépése előtt (2019.05.13. nap végéig) személyesen bankfiókunkban 

vagy 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 Bankszámla-keretszerződés azonnali hatályú és díj-, költség- vagy egyéb fizetési 

kötelezettségmentes felmondására. 

Egyúttal tájékoztatjuk Ügyfeleinket arról, hogy az Ügyfél a Bankszámla-keretszerződés a javasolt 

hatálybalépés előtt is elfogadhatja vagy elutasíthatja. Elfogadás esetén a módosítás a Bank által javasolt 

időpontban lép hatályba. A módosítás elutasítása a Bankszámla-keretszerződés azonnali hatályú 

felmondásának minősül, amelynek gyakorlására az Ügyfél díj-, költség- vagy egyéb fizetési 

kötelezettségmentesen jogosult. 

 
 

A módosítást tartalmazó hirdetmény elérhető bankfiókjainkban, és honlapunkon (www.sberbank.hu). 
 

Közzététel napja: Budapest, 2019.03.01. 
 

Sberbank Magyarország Zrt. 
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