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HIRDETMÉNY  

a lakossági, mikrovállalati, KKV és vállalati Ügyfeleknek nyújtott egyes megbízások teljesítési feltételeire 

vonatkozó 

******************************************************************************************************************************* 

- Általános Kondíciós Lista - Lakossági forint és devizaszámlák általános kondíciói – Teljesítési rend – 

Lakossági ügyfelek részére 

- Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói – Teljesítési rend – 

Vállalati ügyfelek részére (mikrovállalatokra, KKV és vállalati ügyfelekre egyaránt vonatkozik) 

****************************************************************************************************************************** 

elnevezésű teljesítési rendek módosításáról 

 
A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank) ezúton tájékoztatja tisztelt 
Ügyfeleit a jelen hirdetményben megjelölt, az Ügyfeleknek pénzforgalmi szolgáltatás keretében nyújtott, alábbi 
megbízástípusra irányadó, fent felsorolt teljesítési rendjei 2017.09.15-től hatályos módosításáról, a következők 
szerint: 

A módosítás hatályos: 
2017. szeptember 15- 
től   
Meghirdetve: 2017. 
július 11-tól 
 
 
 
Megbízás 

Megbí-
zás 

típusa 

Megbízás 
benyújtásának 

módja 

Végső benyújtási 
határidő 5 
Tárgy nap 

Ter-
helen-

dő 
szám-

la 

Jóvá-
íran-
dó 

szám-
la 

Megbízó 
számlájá-

nak 
terhelése / 

üzenet 
továbbítása 

Kedvez-
ménye-

zett 
számlá-

jának 
várható 

jóváírása 
Tárgy nap 
= T nap 

Ár-
fo-

lyam 

Forint terhelés 

Hatósági átutalási 
megbízás 
kezdeményezés 
befogadása 
(a Bank ügyfelétől 
átvett) 

- 

Bankfiókban papír 
alapon / postai úton 

16.00 óra 
Pénteken 14.00 

óra 

HUF . - - - Sberbank Online 
Banking / 

Sberbank Business 
Online 

2017.09.14. nap 
végéig: 18.00 óra 

2017.09.15-től: 
16.30 óra 

Hatósági átutalási 
megbízás 
kezdeményezés 
befogadása 
(a Bank ügyfelének 
számlája ellen 
érkezett) 

- 

Bankfiókban papír 
alapon / postai úton 

16.00 óra 
Pénteken 14.00 

óra 

HUF . - - - Giro rendszeren 
keresztül  
és a bank 

rendszerén belül 
elektronikusan 

2017.09.14. nap 
végéig: 18.00 óra 

2017.09.15-től: 
16.30 óra 

Beszedési megbízás 
kezdeményezés 
befogadása 
(felhatalmazó levélen / 
váltón / csekken / 
végrehajtható okiraton 
/ jogszabályon 
alapuló)7, a Bank 
ügyfelétől átvett 

- 

Bankfiókban papír 
alapon / postai úton 

16.00 óra 
Pénteken 14.00 

óra 

HUF . - - - 
 Sberbank Online 

Banking / 
Sberbank Business 

Online 

2017.09.14. nap 
végéig: 18.00 óra 

2017.09.15-től: 
16.30 óra 

Beszedési megbízás 
kezdeményezés 
befogadása 
(felhatalmazó levélen / 
váltón / csekken / 
végrehajtható okiraton 
/ jogszabályon 
alapuló)7, a Bank 
ügyfelének számlája 
ellen érkezett 

- 

Bankfiókban papír 
alapon / postai úton 

16.00 óra 
Pénteken 14.00 

óra 

HUF . - - - 
Sberbank Online 

Banking / 
Sberbank Business 

Online 

2017.09.14. nap 
végéig: 18.00 óra 

2017.09.15-től: 
16.30 óra 

Csoportos beszedési 
megbízás 
kezdeményezésének 
befogadása 
(ügyféllel szemben 
érkező megbízás, T-5 
munkanap) 

 
Bankon 
belülről 

 
Sberbank Online 

Banking / 
Sberbank Business 

Online 

 
2017.09.14. nap 

végéig: 18.00 óra 
2017.09.15-től: 

16.30 óra 

HUF . - - -  
Bankon 
kívülről 

5 A banki rendszerekben illetve a bankban történő átvételre vonatkozó végső fogadási időpont 

6 Magyarországon belül Giro rendszeren keresztül 

7 Csak a felhatalmazó levélen alapuló beszedés és a jogszabályon alapuló nyújtható be elektronikusan is 

 

 

http://www.sberbank.hu/
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A változások 2017.09.15-től lépnek hatályba. 

 

A kedvezőtlen, egyoldalú módosítás oka: a Bank Általános Szerződési Feltételeinek XIV/15. pontjában 

megfogalmazottak szerinti „– a szerződéskötést követően a Bank mindennapos ügymenetével összefüggésben 

felmerült körülmények igazolják” ok. 

 

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

módosítást Bankunk elfogadottnak tekinti, ha annak hatályba lépése előtt (2017.09.14. nap végéig) az Ügyfél - 

személyesen bankfiókunkban vagy írásban - nem nyilatkozik akként, hogy a módosítást nem fogadja el. Amennyiben 

Ön a módosítást nem fogadja el, úgy a módosítást hatályba lépése előtti napig Ön jogosult a szerződés azonnali 

hatályú és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására, az esetlegesen fennálló 

tartozásának egyidejű megfizetése mellett. 

 

A módosításokat tartalmazó teljesítési rendek elérhetőek bankfiókjainkban, és honlapunkon (www.sberbank.hu). 

 

Közzététel napja: Budapest, 2017.07.11. 

Sberbank Magyarország Zrt. 

http://www.sberbank.hu/
http://www.sberbank.hu/

