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TALON PLUSZ MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA
MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Általános rész
A számla kamatozása
(1)
2021.12.31-ig

jegybanki alapkamat + 0,30%

(1)

A kamatláb mértéke havonta változó, minden hónap első napján változik, melyet a Bank az alábbiak szerint állapít meg 2019.08.01. és
2021.12.31. közötti időszakra; a kamatláb a minden hónap első napját megelőző első banki munkanapon jegyzett jegybanki (MNB)
alapkamat értéke növelve a fentiekben meghatározott mértékkel. A kamatláb min. évi 0,01%. (EBKM 0,01%)
A TALON Plusz megtakarítási számla kamatozása 2021. december 31-től a továbbiakban is követi az MNB alapkamat változásait oly
módon, hogy a TALON Plusz megtakarítási számlákra a fordulónapon a mindenkor hatályos TALON megtakarítási számla kamatozása és
kondíciói az irányadók.
A Bank a mindenkori TALON megtakarítási számla kamata helyett üzleti döntési jogkörében eljárva a fent
meghirdetett – betétes számára kedvezőbb – kamatot hirdetheti meg 2022. január 1-től. Ezen döntését a Bank minden naptári évben
naptári évfordulóra felülvizsgálja és dönthet - a betétes számára kedvezőbb - kamat meghirdetéséről további egy-egy naptári évre
vonatkozóan. Amennyiben a Bank a felülvizsgálat során - a betétes számára kedvezőbb - magasabb kamatról dönt, arról a betétest
hirdetmény közzétételével értesíti, ennek hiányában a mindenkor hatályos TALON megtakarítási számla kamatozása és kondiciói az
irányadók.

Különös rész
Első rész
A TALON PLUSZ megtakarítási számla jelen hirdetmény érvényességének kezdetekor:
Kamatláb

1,20% (jegybanki alapkamat: 0,90% + 0,30%)

EBKM

1,21%

Kamatjóváírás havonta, legkésőbb a kamatperiódust követő hónap 5. munkanapjáig történik. Kamatszámítás módja:
Σnapi záróegyenlegek
adott hónap naptári napjainak
száma

x kamatláb x

egyenleggel rendelkező napok száma / 365

A TALON PLUSZ megtakarítási számla nyitásának feltételei:
- A Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett forint folyószámla

A TALON PLUSZ megtakarítási számlához kapcsolódó díjak, jutalékok mértéke:
- A TALON PLUSZ megtakarítási számla számlavezetése díjmentes, egyéb díjak, jutalékok az Ügyfél Sberbank Magyarország Zrt-nél
nyitott forint bankszámlájára vonatkozó jutalékokkal megegyező kondíciók szerint kerülnek felszámításra.
- A megtakarítási számlához bankkártya nem igényelhető.

Második rész
Különös feltételek a Talon Plusz megtakarítási számla Sberbank Telebankon keresztül történő igénylésekor
1. A Sberbank Telebankon keresztül igényelt Talon Plusz megtakarítási számlára a jelen Hirdetmény 1. és 3. részének szabályait jelen részben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni. A Hirdetmény rendelkezéseit a jelen részben foglaltakkal összhangban, értelemszerűen kell alkalmazni.
2. Sberbank Telebankon keresztül történő Talon Plusz megtakarítási számla nyitásának feltételei:
- A Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett forint folyószámla
3. Sberbank Telebankon keresztül Talon Plusz megtakarítási számla nyitására érvényes Sberbank Telebank szerződés esetében kerülhet sor.
4. Sberbank Telebankon keresztül nyitott Talon Plusz megtakarítási számlára vonatkozó tranzakciós megbízást kizárólag az Ügyfél Sberbank
Magyarország Zrt-nél vezetett bármely bankszámlája és a Talon Plusz megtakarítási számla közötti tranzakcióra lehet adni. Ezen tranzakciós megbízást a
Sberbank Magyarország Zrt. kizárólag Sberbank Telebankon keresztül fogad be. Ezen tranzakciós megbízások után a Bank az alábbi díjakat számítja fel,
5. A jelen pont szerint megnyitásra kerülő Talon Plusz megtakarítási számla megtakarítási betétszámla.
6. A jelen Hirdetményben foglaltakon túl Sberbank Telebankon keresztül történő Talon Plusz megtakarítási számla nyitására, a Talon Plusz megtakarítási
számlához kapcsolódó tranzakciók esetén a Sberbank Telebank Üzletszabályzat Feltételei érvényesek. Az egyéb feltételekre az Általános Szerződési
Feltételek rendelkezései az irányadóak.
7. A Talon Plusz megtakarítási számlára vonatkozó Igénylőlap aláírását követően a Talon Plusz megtakarítási számlára a Hirdetmény első részében
foglalt rendelkezéseket is értelemszerűen kell alkalmazni. Amennyiben az Igénylő Ügyfél társtulajdonos a Sberbank Magyarország Zrt-nél vezetett
bankszámlán, abban az esetben a Talon Plusz megtakarítási számlára vonatkozó Igénylőlapot valamennyi társtulajdonosnak alá kell írnia.

Harmadik rész
1.1 A kamatperiódus alatt a Talon Plusz megtakarítási számla egyenlege a jelen Hirdetményben illetve a Talon Plusz megtakarítási számla igénylőlapban
foglaltak szerint növelhető és csökkenthető. Az Ügyfél a Talon Plusz megtakarítási számla egyenlegét az erre rendszeresített pénzforgalmi
1.2 Az Ügyfél a Szerződés alapján nyitott Talon Plusz megtakarítási számlájához bankkártya nem igényelhető.
2.1 A Talon Plusz megtakarítási számlára vonatkozó szerződés az alábbi esetekben és módon szűnik meg:
• a Szerződés Ügyfél részéről történő 30 napos rendes felmondásával,
• a Szerződés Bank részéről történő 60 napos rendes felmondásával,
• az Ügyfél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a Szerződés Bank részéről történő azonnali hatályú felmondásával
• az Ügyfél halálával
• Azon bankszámlaszerződés felmondása, amely egyben a Bankkal fennálló bankszámla vezetési jogviszony teljes megszüntetését vonja maga után,
egyben a Szerződés felmondását is jelenti.
2.2 A Bank a Talon Plusz megtakarítási számla forgalmáról (az azokon történt terhelés(ek)ről, jóváírás(ok)ról) és egyenlegéről havonta, illetve a Talon
Plusz megtakarítási számla megszűnésekor számlakivonat megküldésével értesíti az Ügyfelet.
2.3 Talon Plusz megtakarítási számlára vonatkozó Felhatalmazó levelet a Bank nem fogad be.

3.1 A Bank fenntartja magának a jogot, hogy Általános Szerződési Feltételeit, Kondíciós Listáját, Hirdetményeit a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
figyelembe vételével egyoldalúan megváltoztassa, valamint, hogy azokat a pénz-és tőkepiaci feltételek, a jogszabályok és hatósági előírások, valamint a
banki üzletpolitika megváltozásakor, ahhoz igazodva egyoldalúan módosítsa. A kiegészítés és módosítás a hatályba lépésnek napjától kezdve vonatkozik
a Szerződésre. A Felek megállapítják, hogy az MNB alapkamat változása nem minősül a betéti kamatláb Bank általi egyoldalú módosításának.
A Bank jogosult a kamatláb mértékének egyoldalú módosítására. A Bank Hirdetményben megállapított új kamatmértéket tizenöt nappal a hatálybalépést
megelőzően teszi közé a bankfiókban történő kifüggesztés útján. Amennyiben az Ügyfél a Bank módosítását nem fogadja el, úgy jogában áll a szerződést
felmondani. A felmondási idő lejártáig a Bank az eredetileg megállapított kamat megfizetésére köteles. A felmondási idő harminc nap, ha a szerződés
másképpen nem rendelkezik.
A Bank az alábbi okok bekövetkezése esetén jogosult a kamat ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítására:
- A jogi szabályozói környezet változása;
- A Bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy az ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Bankra kötelező
egyéb szabályozók megváltozása;
-A Bank tevékenységéhez kapcsolódó közteher-(pl. adó) változása;
- A kötelező tartalékolási szabályok változása;
- A kötelező betétbiztosítás összegének vagy díjának változása;
- A pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása;
- Bank által kínált lakossági betétek átlagos betéti kamatszintjének jelentős változása;
- A magyarországi hitelintézetek által kínált hasonló feltételű és kondíciójú lakossági betétek átlagos betéti kamatszintjének jelentős változása.

A kamaton felül a Talon Plusz megtakarítás számlára vonatkozó szerződés egyéb feltételeinek, így különösen a számlára vonatkozó kondíciók
módosítására a Bankszámlaszerződés módosításának szabályait kell megfelelően alkalmazni az Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek szerint.

3.2 Az Ügyfél a Talon Plusz megtakarítási számlára vonatkozó szerződés aláírásával a Bank Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott körben
felmentést ad a Bank részére a banktitoktartási kötelezettség alól, valamint hozzájárulását adja a Bank általi adatkéréshez. Az Ügyfél kifejezetten
megerősíti és elfogadja a Bank Általános Szerződési Feltételeinek banktitokra, adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit, továbbá ezennel megadja a Bank
részére az ott meghatározott felhatalmazásokat.
3.3 Az Ügyfél a Szerződés aláírásával egyidejűleg kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bank a Hpt. 164. § h) pontja, valamint a Bszt. 117-120.
§§ alapján az Ügyfélre vonatkozó banktitok és értékpapírtitok körébe tartozó adatokat, így különösen a vonatkozó szerződéssel kapcsolatban a Bank
tudomására jutott, a gazdasági tevékenységét érintő adatokat, személyes adatait, továbbá minden az Ügyfél és a Bank között fennálló jogviszonnyal
kapcsolatban a Bank tudomására jutott adatot, információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek betartása
mellett elemzési, információ szolgáltatási, adatkezelési, adatfeldolgozási és közvetlen üzletszerzési céllal,
- a Sberbank Csoporton belüli együttműködés keretében (belső ellenőrzés, hitelbírálat stb.) a Csoport tagjainak (így különösen a Sberbank Europe AGnek, és a Sberbank of Russia-nak) továbbá a VB Management Beratung GmbH-nak;
- az Ausztriában adatfeldolgozással foglalkozó elszámoló központnak (Allgemeines Rechenzentrum Gmbh., Innsbruck);
továbbá
- a Bank részére kiszervezett vagy ügynöki tevékenységet végző személyek illetve szervezetek részére tevékenységük elvégzése céljából közvetlenül
vagy közvetve külföldre és belföldre egyaránt átadja.

A jelen hirdetményben feltüntetett konstrukció az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által nyújtott betétbiztosítással rendelkezik. A betétbiztosítással kapcsolatos bővebb
tájékoztatást a Bank Általános Szerződési Feltételeiben találhat.
A változtatás jogát a Bank fenntartja.
A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat (Általános Szerződési Feltétel), a lakossági forintszámlák általános kondícióit a Bank Általános Kondíciós Listája
tartalmazza.

