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A Sberbank Magyarország Zrt. 
Hirdetménye 

 
az Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzata 
2021. október 25. napjától hatályos módosításáról 

 

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

tisztelt Ügyfelei figyelmét arra, hogy Általános Szerződési Feltételek című üzletszabályzatát, az alábbi 

Hirdetmény szerinti indokok alapján, 2021. október 25. napjától módosítja. 

 
A módosítás lényege: 

A Bank az OBA előírásainak megfelelően rögzíti a közjegyzői, ügyvédi letéti, őrzési tevékenységhez 

kapcsolódóan a Banknál nyitott számlákra vonatkozóan azt a tényt, hogy a Hpt. 214. § (15) bekezdése 

szerint a kártalanítási összeghatár számítás szempontjából a számlák külön betétnek minősülnek a 

közjegyzőnek, ügyvédnek a hitelintézetnél lévő más betétjeitől. 

Ezenkívül a Bank a BMR-szabályozásnak kíván megfelelni a legkésőbb 2021. december 31. napján 

megszűnő LIBOR kamatok alkalmazhatóságával kapcsolatban. Az Európai Bizottság jogalkotása 

folyamatban van, ám jelen ÁSZF módosítás az addigi átmeneti időszakot kívánja rendezni. 

A Bank továbbá technikai jellegű módosítást hajt végre. 

A módosítással érintett rendelkezések: 

 XV/13. A Hpt. előírásainak megfelelően, a közjegyzői, ügyvédi letéti, őrzési tevékenységhez 

kapcsolódóan a Banknál nyitott azon számlák, amelyeket a Bank nem a Hpt. 6. § (1) bekezdése 

szerinti letéti szolgáltatás keretében vezet, az elhelyezés időpontjától függetlenül a kártalanítási 

összeghatár szempontjából külön betétnek (több számla esetén valamennyi számla külön-

külön betétnek) minősülnek a közjegyzőnek, ügyvédnek a Banknál lévő más betéteitől. A Hpt.-

ben foglaltaknak megfelelően, az OBA jogosult a Hpt. 217. §-a szerinti kártalanítási eljárás 

során az ügyvédi kamarai szabályzatban előírt letéti nyilvántartásnak az ügyvédtől (ügyvédi 

irodától) való bekérésével ellenőrizni, hogy a kártalanítási összeghatár szempontjából külön 

betétnek minősül-e az ügyvédi letéti számlán elhelyezett összeg. 

 

 XV/16.  Amennyiben a Bank és az ügyfél között létrejött szerződés alapján megjelölt 

referenciakamat alapjául szolgáló referenciamutató megszűnik, jogszabály vagy hatóság 

döntése alapján nem használható vagy olyan mértékben megváltozik, hogy az – a 

referenciakamat kijelölésének céljára tekintettel - már nem alkalmas arra, hogy továbbra is 

referenciakamatként szolgáljon a Bank és az ügyfél szerződése vonatkozásában (a 

továbbiakban: megszűnt referenciamutató), úgy – amennyiben jogszabály kötelező erővel 

eltérően nem rendelkezik - a referenciamutató megszűnését vagy változását követő első 

kamatperiódus forduló napjától a referenciakamat alapjául az alábbi referenciamutató szolgál: 

(i) az a referenciamutató, amelyet jogszabály előír 

(ii) az (i) pont hiányában, az a referenciamutató, amelyet az Európai Központi Bank, Európai 

Értékpapírpiaci Felügyeleti Hatóság (ESMA), a Magyar Nemzeti Bank, a referenciamutató 

kezelőjének a 2016/1011/EU rendelet 3. fejezete szerinti felügyeleti hatósága vagy e 

szervezetek a referenciamutató kijelölése szempontjából jogutódjának minősülő 

szervezet/személy előír vagy ajánl a megszűnt referenciamutató helyett; 
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(iii) a (ii) pont hiányában, az a referenciamutató, amelyet a (ii) pont szerinti szervezeteknek 

megfelelő EGT tagállamon kívüli szervezet előír vagy ajánl a megszűnt referenciamutató 

helyett, ha a megszűnt referenciamutatót egy a 2016/1011/EU rendelet szerinti harmadik 

országban található referenciamutató-kezelő állítja elő; 

(iv) az (i)-(iii) pontok hiányában az a referenciamutató, amelyet a megszűnt referenciamutató 

referenciamutató-kezelője ajánl a megszűnt referenciamutató helyett. 

Amíg az új referenciamutatót a fentiek szerint nem lehet meghatározni, úgy referenciamutató 

helyett az adott devizanemre meghatározott jegybanki alapkamat alkalmazandó. Amennyiben 

egy vagy több előírás vagy ajánlás szerint több referenciamutatót is figyelembe lehet venni, úgy 

az alkalmazandó, amely ésszerűen alkalmasabbnak látszik a megszűnt referenciamutató 

helyettesítésére.  

 XVII/6.  Amennyiben a Bank és az ügyfél között létrejött szerződés alapján megjelölt 

referenciakamat alapjául szolgáló referenciamutató megszűnik, jogszabály vagy hatóság 

döntése alapján nem használható vagy olyan mértékben megváltozik, hogy az – a 

referenciakamat kijelölésének céljára tekintettel - már nem alkalmas arra, hogy továbbra is 

referenciakamatként szolgáljon a Bank és az ügyfél szerződése vonatkozásában (a 

továbbiakban: megszűnt referenciamutató), úgy – amennyiben jogszabály kötelező erővel 

eltérően nem rendelkezik - a referenciamutató megszűnését vagy változását követő első 

kamatperiódus forduló napjától a referenciakamat alapjául az alábbi referenciamutató szolgál: 

(i) az a referenciamutató, amelyet jogszabály előír 

(ii) az (i) pont hiányában, az a referenciamutató, amelyet az Európai Központi Bank, Európai 

Értékpapírpiaci Felügyeleti Hatóság (ESMA), a Magyar Nemzeti Bank, a referenciamutató 

kezelőjének a 2016/1011/EU rendelet 3. fejezete szerinti felügyeleti hatósága vagy e 

szervezetek a referenciamutató kijelölése szempontjából jogutódjának minősülő 

szervezet/személy előír vagy ajánl a megszűnt referenciamutató helyett; 

(iii) a (ii) pont hiányában, az a referenciamutató, amelyet a (ii) pont szerinti szervezeteknek 

megfelelő EGT tagállamon kívüli szervezet előír vagy ajánl a megszűnt referenciamutató 

helyett, ha a megszűnt referenciamutatót egy a 2016/1011/EU rendelet szerinti harmadik 

országban található referenciamutató-kezelő állítja elő; 

(iv) az (i)-(iii) pontok hiányában az a referenciamutató, amelyet a megszűnt referenciamutató 

referenciamutató-kezelője ajánl a megszűnt referenciamutató helyett. 

Amíg az új referenciamutatót a fentiek szerint nem lehet meghatározni, úgy referenciamutató 

helyett az adott devizanemre meghatározott jegybanki alapkamat alkalmazandó. Amennyiben 

egy vagy több előírás vagy ajánlás szerint több referenciamutatót is figyelembe lehet venni, úgy 

az alkalmazandó, amely ésszerűen alkalmasabbnak látszik a megszűnt referenciamutató 

helyettesítésére. 

 
 A módosítások okai: 
 
A Bank Általános Szerződési Feltételek XIV/15. pontjában meghatározott alábbi ok:  
 

-  „a Bank üzletpolitikájának változása, kockázati tényezők változása, illetőleg 
jogszabályváltozás, vagy jogalkalmazási gyakorlat változása, vagy a szerződéskötést követően 
a Bank mindennapos ügymenetével összefüggésben felmerült körülmények igazolják”.  

 

 
 Közzététel napja: 2021. október 08.     Sberbank Magyarország Zrt. 


