Hatályos: 2019. július 01-től

HIRDETMÉNY
a „Biztonság és Jövő Program” feltételeiről
a Programhoz 2018.01.31-ig csatlakozott Ügyfelek részére és
a Programhoz 2018.02.01-én vagy azt követően csatlakozott Ügyfelek részére
A Sberbank Magyarország Zrt. [székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; Cg. szám: 01-10041720; nyilvántartásba vevő cégbíróság: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; felügyeleti
Szerv: Magyar Nemzeti Bank, székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9. ; tevékenységi
engedély száma: 977/1997/F; 41.061/1998 és 41.061-2/1999; (továbbiakban: a Bank)]
„Biztonság és Jövő Program” elnevezéssel programot (továbbiakban: a Program) hirdet a
jelen Hirdetményben meghatározott feltételek szerint.
1. A Program csatlakozási időszaka (a továbbiakban: Csatlakozási időszak):
2016. augusztus 30. napjától – 2019. december 31. napjáig
2. A Program keretében a Bank által a sztenderd számlatermékeken felül kínált, a
részvételre jogosultak által igényelhető számlacsomag-termék:
Komfort számlacsomag
3. Részvételre jogosultak köre
A Programban kizárólag azon új*, fogyasztónak minősülő ügyfelek (a továbbiakban:
Ügyfél) vehetnek részt, akik esetén az alábbi feltételek együttesen teljesülnek a Komfort
számlacsomagszerződés megkötésének napján:
1)

az alábbiakban részletezett jogszabályok valamelyikének hatálya alá tartozó,
munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személynek minősülnek, és
ezt a munkáltató által kiállított arra alkalmas igazolással (rendőr igazolvány,
szolgálati igazolvány, katona igazolvány, pedagógus igazolvány, MESZK
tagsági kártya illetve egyéb, az egészségügyi dolgozói jogosultságot igazoló
dokumentum, stb.) igazolják:
a) a Rendőrség személyi állományába tartozó személy – a Rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvény alapján;
b) rendvédelmi dolgozó – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alatt;
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c) a Honvédség személyi állományába tartozó személy – a honvédelemről és a
Magyar

Honvédségről,

valamint

a

különleges

jogrendben

bevezethető

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény alapján
d) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és/vagy a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló az 1997. évi XXXI. törvény, és/vagy a
nemzeti felsőoktatásról szóló a 2011. évi CCIV. törvény alapján például oktatói,
kutatói munkakörben dolgozó személy, általános iskolai tanár, óvodapedagógus,
fejlesztő pedagógus;
e) egészségügyi dolgozó – az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján
ÉS
2)

az Ügyfél a Hirdetmény 1. pontjában megjelölt Csatlakozási időszak alatt forint
fizetési számlát nyit a Banknál;
ÉS

3)

a Csatlakozási időszak alatt Komfort számlacsomag-szerződést köt.

* Új ügyfél alatt értjük azon ügyfeleket, amelyek a Csatlakozási időszak alatt benyújtott számlanyitási kérelem
Bankhoz történő beérkezésekor nem rendelkeznek a Banknál vezetett fizetési számlával.

4. Jogosultsági időszak


Kezdő napja: a Komfort számlacsomag-szerződés megkötésének napja



Záró napja: 2020. március 31. napja

5. Kedvezmények a Jogosultsági időszak alatt
A Csatlakozási időszak alatt számlát nyitó ügyfelek a Jogosultsági időszakban jogosulttá
válnak a Sberbank a Munkahelyen Programban igényelhető, kedvezményes feltételű banki
szolgáltatások igénybevételére.
A Program keretében a kedvezményes feltételekkel igényelhető lakossági banki termékek
körét, valamint a kedvezményes feltételek meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:
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Banki termék megjelölése

Vonatkozó hirdetmény megjelölése

(elnevezése)


Komfort számlacsomag

Komfort számlacsomag Hirdetmény Kedvezményes
számlavezetési feltételekre vonatkozóan Lakossági
Ügyfelek részére (’II. Kedvezményes kondíciók’
elnevezésű részben meghatározott feltételek)



Bankkártya



Fair Adósságcsökkentő
Személyi kölcsön
Fair Személyi kölcsön
Fair Expressz Személyi
kölcsön
Fair Adósságcsökkentő
Plusz Személyi kölcsön
Fair Plusz Személyi kölcsön
Fair Expressz Plusz
Személyi kölcsön
Forint folyószámlahitel

Komfort számlacsomag Hirdetmény Kedvezményes
számlavezetési feltételekre vonatkozóan Lakossági
Ügyfelek részére (’Bankkártya’ elnevezésű részben
meghatározott feltételek, 3. oldal)
Lakossági hitelek Kondíció Személyi Kölcsön
Lakossági ügyfelek részére Hirdetményben a
Sberbank a munkahelyen programban igénylő
munkavállalók részére meghirdetett kedvezményes
feltételekkel vehető igénybe








Lakossági Hitelek Kondíciói Folyószámlahitelek
Magánszemélyek
részére
Hirdetményben
a
Sberbank a munkahelyen programban igénylő
munkavállalók részére meghirdetett kedvezményes
feltételekkel vehető igénybe

A táblázatban megjelölt hirdetmények az alábbi oldalakon érhetőek el:
http://www.sberbank.hu/hu/hirdetmenyek/lakossagi/altalanos-kondiciok.html
http://www.sberbank.hu/hu/hirdetmenyek/lakossagi/hitel-hirdetmenyek.html
6. Jogosultsági feltételek - a Program igénybevételének feltételei
Az Ügyfél a Program feltételeit a Jogosultsági időszak alatt veheti igénybe, amennyiben:
1.

az Ügyfél a Jogosultsági időszakban fenntartja a Komfort számlacsomagszerződést, illetve az abban megjelölt számlacsomagba bevont forint fizetési
számlát;

ÉS

2.

az Ügyfél Banknál vezetett számláira minden hónapban a Munkáltató által átutalt,
minimum 1 db, a legalább a havi mindenkori minimálbér nettó összegének megfelelő
egyösszegű jóváírás történik.
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7. Kondíciók és feltételek a Jogosultsági időszak lejárta / egyéb okból történő
megszűnése esetén (Kedvezményes feltételekkel igénybe vehető banki termékekre
való jogosultság megszűnése)

A Jogosultsági időszak lejártát, avagy egyéb okból történő megszűnését követően az
Ügyfél részére a kedvezményes feltételekkel igénybe vett banki termékek kondíciói az
alábbiak szerint alakulnak:
1.

Amennyiben az Ügyfél a jogosultsági időszak alatt számlacsomagot vált vagy Komfort

számlára vonatkozó számlacsomag-szerződését megszünteti vagy a számlacsomagszerződésben megjelölt számlacsomagba bevont forint fizetési számláját megszünteti,
abban az esetben a számlára vonatkozó kedvezmények megszűnésének kezdő napja a
számlacsomag váltás napja, vagy a számlacsomag-szerződés megszüntetés napja, vagy
a számlacsomag-szerződésben megjelölt számlacsomagba bevont forint fizetési számla
megszüntetésének napja. A számlára vonatkozó kedvezmények megszűnésének napját
követően a számla(k) kondíciója a mindenkor hatályos Általános Kondíciós Lista - Standard
Lakossági Bankszámla kondíciós lista szerinti kondíciókra változik;
A hiteltermékek esetében a vonatkozó szabályozást a 2. b) pont tartalmazza.
2.

A Jogosultsági időszak záró napját követően, azaz 2020. március 31. napjától

kezdődően a kedvezményes feltételekkel igénybe vett banki termékek kondíciói az alábbiak
szerint alakulnak:
a)

a Komfort számlacsomag megállapodás – a Program esetleges meghosszabbítása
hiányában, avagy az Ügyfél és a Bank eltérő megállapodása hiányában – megszűnik,
és a számla(k) kondíciója a mindenkor hatályos Általános Kondíciós Lista - Standard
Lakossági Bankszámla kondíciós lista szerinti kondíciókra változik;

b)

Személyi kölcsön, valamint folyószámla-hitel igénybevétele esetén ezek futamidejének

lejáratáig a kölcsön- illetve hitelszerződésben szereplő kondíciók érvényben maradnak.
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Záró rendelkezések
A Bank jogosult a Program feltételeiről szóló Hirdetményt nem visszamenőleges hatállyal,
a jövőre nézve az Ügyfelek számára nem hátrányosan, egyoldalúan módosítani. A jelen
Program keretében egyazon lakossági Ügyfél egyszer jogosult Komfort számlacsomagszerződést kötni.
A Bank saját diszkrecionális hatáskörében, üzletpolitikai megfontolásokból, nem
visszamenőleges hatállyal a Csatlakozási időszakot, valamint a Jogosultsági időszak Záró
napját jogosult meghosszabbítani.
A Program kedvezményei más program vagy akció kedvezményeivel és egyéb akciókkal
nem vonhatók össze.
A Program lebonyolítása, és az abban való részvétel jelen Hirdetményben foglaltak szerint
történik. A számlatermék vonatkozásában a Komfort számlacsomagra vonatkozó
hirdetményben külön nem szabályozott kérdésekben az „Általános Kondíciós Lista - Lakossági
forint és devizaszámlák általános kondíciói” című Kondíciós Lista mindenkor érvényes
rendelkezései az irányadóak és alkalmazandóak. A hiteltermékek esetében a jelen
Hirdetményben külön nem szabályozott kérdések tekintetében az 5. pontban meghatározott
hirdetmények rendelkezései irányadóak.
Valamennyi hivatkozott banki termék esetében az Általános Szerződési Feltételek és a
Bank mindenkor hatályos Kockázatvállalási Üzletszabályzata, továbbá bankkártya esetében a
Bankkártya Általános Szerződési Feltételek rendelkezései is alkalmazandóak.
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján
tájékoztatjuk, hogy a jelen Hirdetmény hatálybalépését megelőzően csatlakozott Ügyfelek a
hatálybalépést követő 2 hónapig, de legkésőbb 2019. február 16. napjáig jogosultak a
keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes
felmondására. Amennyiben az Ügyfél 2019. február 16. napjáig a Bankot nem tájékoztatta
arról írásban, hogy a módosítást nem fogadja el, a módosítást az Ügyfél részéről elfogadottnak
tekintjük. Tájékoztatjuk, hogy a módosítás elutasítása a keretszerződés Ügyfél részéről történő
azonnali hatályú felmondásának minősül.
A Bankkal kötött szerződésekre a magyar jogszabályok irányadóak.
Az Ügyfél a „Biztonság és Jövő Program” feltételeiről szóló Hirdetményt a Program teljes
időtartama alatt a bankfiókokban valamint a www.sberbank.hu internetes oldalon tekintheti
meg. Az Programmal kapcsolatos további információkért kérjük, hívja a Sberbank Telebankot
(06-1-5-57-58-59), vagy személyesen keresse fel a Sberbank Magyarország Zrt. bármely
bankfiókját.
Közzététel: 2019. június 28.
Sberbank Magyarország Zrt.
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