
Számla devizaneme

Díjtétel megnevezése

Havi számlavezetési díj a számla devizanemében

1 db lakossági forint bankszámla

Sberbank Telebank szolgáltatás

1 db választható bankkártya

Díjtétel megnevezése

1 db devizaszámla havi számlavezetési díja

Amennyiben az Ügyfél a választott számlacsomag keretén belül egynél több lakossági bankszámlát vezet, akkor:

- valamennyi bankszámla vonatkozásában a számlacsomagra vonatkozó Kondíciós Listában feltüntetett tranzakciós díjkedvezmények

érvényesek;

- a csomagba bevont forint folyószámla vonatkozásában a számlacsomag havi díj érvényes;

- a további számlák vonatkozásában a 2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkozó Standard

Lakossági Bankszámla vagy az adott alszámlára vonatkozó Kondíciós Listákban feltüntetett számlavezetési díj kerül alkalmazásra.

Egyéb díjtételek vonatkozásában a 2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkozó Standard

Lakossági Bankszámla Kondíciós Listában feltüntetett díjmértékek kerülnek alkalmazásra.

Business 500 Munkavállalói / V.I.P. Exclusive csomag igénylésének feltétele, hogy a Munkáltató vállalja: az együttműködés keretében

legalább 500 magánszemély munkavállalója vagy a Munkáltatóval az együttműködési megállapodásban felsorolt jogviszonyban lévő

egyéb magánszemély igényel Business 500 Munkavállalói számlacsomagot az együttműködési megállapodás aláírástól számított 2

hónapon belül. 500 db Business 500 Munkavállalói csomag igénylése esetén maximum 5 db V.I.P. Exclusive csomag igényelhető, a

Munkáltatónál tulajdonosi státuszú, vagy ügyvezetői, vezetői beosztású magánszemélyek részére.

A V.I.P. Exclusive és Business 500 Munkavállalói csomagok esetén amennyiben a magánszemélynek a Munkáltatóval munkaviszonya, ill.

a kedvezmények igénybevételét megalapozó, a foglalkoztató céggel fennálló egyéb jogviszonya megszűnik, úgy a Bank a munkaviszony,

ill. a kedvezmények igénybevételét megalapozó, a foglalkoztató céggel fennálló egyéb jogviszony megszűnésének napjától jogosult a

V.I.P. Exclusive és Business 500 Munkavállalói számlacsomagokban igénybe vett szolgáltatások kondícióit a standard bankszámla szerinti

kondíciókra módosítani, valamint a folyószámla-hitelkeret szerződést a munkaviszony, ill. a kedvezmények igénybevételét megalapozó, a

foglalkoztató céggel fennálló egyéb jogviszony megszűnésének napjától módosítani, azonnali hatállyal felmondani.

Amennyiben az együttműködési megállapodás aláírásától számított 2 hónapon belül a Business 500 Munkavállalói csomagokra

meghatározott minimális igénylési létszám nem teljesül a Bank jogosult a számlacsomagokban igénybe vett szolgáltatások kondícióit a

Bank Általános Kondíciós Listája Magánszemélyek részére dokumentumban megjelölt standard kondíciókra módosítani, valamint a

folyószámla-hitelkeret szerződést módosítani, azonnali hatállyal felmondani.

Amennyiben a Bank és a magánszemélyt foglalkoztató cég közötti együttműködési megállapodás bármely okból megszűnik, úgy

valamennyi az együttműködési megállapodás hatálya alatt igénybevett és megkötött számlacsomagban igénybe vett szolgáltatások

kondícióit a Bank egyoldalúan jogosult módosítani a Bank Általános Kondíciós Listája Magánszemélyek részére dokumentumban

megjelölt standard kondíciókra, valamint a folyószámla-hitelkeret szerződést módosítani, azonnali hatállyal felmondani.

Amennyiben a számlacsomagban meghatározott szolgáltatások, illetve feltételek közül bármelyik megszűnik, a megszűnés napjától az

Ügyfél Bankkal kötött bankszámlaszerződésére a Bank a standard lakossági bankszámlára meghirdetett kondíciói vonatkoznak. 

A jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciókra vonatkozóan a Bank új szerződést nem köt 2015.03.19-től.

A jelen hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak.

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ SZÁMLACSOMAG

Általános Kondíciós Lista - Lakossági számlacsomag kondíciók

BUSINESS 500 MUNKAVÁLLALÓI SZÁMLACSOMAG

Meghirdetve: 2021. május 14. napján

Hatályos: 2021. június 01. napjától

A jelen Hirdetményben fel nem tüntetett egyéb banki termékek és szolgáltatások díjai a 2012. december 28. napján vagy azt követően 

megkötött szerződésekre vonatkozó Általános Kondíciós Listában meghatározott Standard lakossági bankszámla kondíciói szerint alakulnak.

+

A számlacsomag keretén belül igényelhető egyéb kedvezmények

Díjtétel mértéke

díjmentes

A csomag igénybevételének feltétele, hogy a bank és a magánszemélyt foglalkoztató cég között legyen aláírt és hatályban lévő

együttműködési megállapodás a csomagokra vonatkozóan, valamint a számlanyitási kérelmet a munkáltató aláírásával igazolja.

HUF

díjmentes

Maestro bankkártya (2018. január 09-ig)

MasterCard bankkártya

MasterCard Gold bankkártya

Számlavezetés

Díjtétel mértéke

A számlacsomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza

+
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NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ SZÁMLACSOMAG

Általános Kondíciós Lista - Lakossági számlacsomag kondíciók

BUSINESS 500 MUNKAVÁLLALÓI SZÁMLACSOMAG

Díjtétel megnevezése Díjtétel mértéke

bankon belülre, saját számlára díjmentes

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára 0,36%, min. 558 Ft max. 13 175 Ft

bankon kívülre 0,28%, min. 747 Ft max. 16 470 Ft

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára 0,15%, min. 254 Ft max. 10 080 Ft

bankon kívülre 0,22%, min. 416 Ft max. 11 222 Ft

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára díjmentes

bankon kívülre díjmentes

bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára díjmentes

bankon kívülre díjmentes

Teljesítési díj díjmentes

Díjtétel megnevezése

bankon kívülre, EUR devizanemben, EGT tagországokba (kivéve 

Magyarország)
0,28%, min. 747 Ft max. 16 470 Ft

bankon kívülre, EUR devizanemben, EGT tagországokba (kivéve 

Magyarország)
0,22%, min. 416 Ft max. 11 222 Ft

bankon kívülre, EUR devizanemben, EGT tagországokba (kivéve 

Magyarország)
díjmentes

bankon kívülre, EUR devizanemben, EGT tagországokba (kivéve 

Magyarország)
díjmentes

Díjtétel megnevezése Díjtétel mértéke

belföldi Sberbank ATM-ből díjmentes

egyéb belföldi ATM-ből 844 Ft

külföldi ATM-ből – EUR devizanemben, EGT országban 

kezdeményezett készpénzfelvétel esetén
844 Ft

külföldi ATM-ből – egyéb esetben 1,13% + 6,03 USD

Havi díj 50%-os kedvezmény

Az újonnan megkötött első Sberbank SMS szolgáltatási szerződés esetén annak megkötésének hónapjában és az azt követő három teljes

naptári hónapban a szolgáltatás havi díja és a szolgáltatáshoz kapcsolódó SMS díjak akciós jelleggel nem kerülnek felszámításra. A

Sberbank SMS szolgáltatási szerződés megkötését követő negyedik hónaptól a díjak és jutalékok jelen kondíciós lista, valamint az

"Általános Kondíciós Lista - Lakossági forint és devizaszámlák általános kondíciói Standard Lakossági Bankszámla" kondíciós lista szerint

kerülnek felszámításra. A szolgáltatásra vonatkozó kedvezmény abban az esetben vehető igénybe amennyiben az

ügyfél/számlatulajdonos és a Sberbank Magyarország Zrt. között nem állt fenn korábban érvényes és hatályos Sberbank SMS

szolgáltatási szerződés.

Állandó deviza átutalási megbízás teljesítése 
(1)

0,30%, max. 6 000 Ft

* Elektronikusan leadott megbízás: Sberbank Business Online vagy Sberbank Online Banking rendszeren keresztül leadott megbízás.

Elektronikus banki szolgáltatások

0,60%, max. 90 000 Ft

Könyvelési díj mértéke

ATM készpénzfelvét

0,60%, max. 90 000 Ft

Bankkártya

Sberbank SMS szolgáltatás

0,60%, max. 90 000 Ft

0,60%, max. 90 000 Ft

(1)
A díjtétel a devizafizetési forgalmon belül a forint bankszámla terhére forintban külföldre kezdeményezett állandó átutalás fizetési megbízás esetén kizárólag abban az

esetben alkalmazandó, ha a bankszámlaszerződés megkötésére 2019.11.29. napján vagy azt követően került sor, vagy ha a 2019.11.28-ig bankszámlaszolgáltatásra

szerződött ügyfél a szolgáltatásra elkülönült megállapodást kötött.

Elektronikusan* leadott megbízások esetén

0,30%, max. 6 000 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

Devizafizetési forgalom 

külföldre irányuló átutalás forint vagy devizaszámla terhére, bármely devizanemben és 

devizautalás forint vagy devizaszámla terhére Magyarországon vezetett bankszámla javára

Díjtétel mértéke

Eseti deviza átutalási megbízás teljesítése

0,30%, max. 6 000 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

Csoportos beszedési megbízás

-

* Elektronikusan leadott megbízás: Sberbank Business Online vagy Sberbank Online Banking rendszeren keresztül leadott megbízás.

Bankfiókban leadott megbízások esetén

0,30%, max. 6 000 Ft

Sberbank Telebankon leadott megbízások esetén

0,30%, max. 6 000 Ft

Állandó átutalási megbízás teljesítése

Elektronikusan* leadott megbízások esetén

0,30%, max. 6 000 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

Forint fizetési forgalom 

forint számla terhére, forint devizanemben, Magyarországon vezetett bankszámla javára

Könyvelési díj mértéke

Eseti átutalási megbízás teljesítése

Bankfiókban leadott megbízások esetén

0,30%, max. 6 000 Ft

Sberbank Telebankon leadott megbízások esetén

0,30%, max. 6 000 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

-
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