
Meghirdetve:

Érvényes:

0,25% min. 15 000 Ft

0,20% min. 10 000 Ft

10 000 Ft / módosítás

1 000 Ft/ levél vagy üzenet

0,25% min. 15 000 Ft

0,25% min. 15 000 Ft

0,20% min. 15 000 Ft

0,25% min. 15 000 Ft

25 000 Ft

0,30% min. 15 000 Ft

0,20% min. 10 000 Ft max. 100 000 Ft

10 000 Ft

15 000 Ft

10 000 Ft

Díjmentes

0,25% min 10 000 Ft max 

100 000 Ft 

15 000 Ft

Díjmentes

0,20% min. 15 000 Ft

B.)** Okmányos meghitelezés - Akkreditív

Az Ügyfélre kiállított okmányos beszedvény (import inkasszó)

Az Ügyfél javára érkezett export okmányos meghitelezés

Avizálás kötelezettségvállalás nélkül, vagy nyilvántartásba vétel az Ügyfél 

kérésére, az Ügyfél költségére

Avizálás a Bank kötelezettségvállalásával:                                                                            

- akkreditív igazolás;                                                                                 

- későbbi időpontban esedékes váltó elfogadása akkreditív keretében; 

A.) Okmányos beszedvény - Okmányos inkasszó

Az Ügyfél megbízásából okmányos beszedvény (export inkasszó)

Beszedésre átvett váltók, okmányos inkasszók kiküldése fizetésre, vagy 

váltóelfogadásra  / Konvertibilis devizában kiállított váltó továbbítása elfogadásra 

és/vagy fizetésre (okmány benyújtása nélkül) illetve Okmányküldés, fizetés vagy 

váltóelfogadás ellenében* 

Törlés vagy felhatalmazás okmányok fizetés nélküli kiszolgáltatására

Feltételek módosítása

Jelen Hirdetmény azon ügyfelekre vonatkozik, amelyeknek számlavezetésére a mikrovállalatokra vonatkozó „Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák

általános kondíciói- Standard Vállalati Bankszámla” elnevezésű kondíciós lista vonatkozik. 

Általános Kondíciós Lista Mikrovállalati ügyfelek részére  - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói - Okmányos műveletek 

OKMÁNYOS MŰVELETEK

2020. január 06-tól

2020. március 16-től

A jelen Hirdetményben fel nem tüntetett egyéb banki termékek és szolgáltatások díjai a mikrovállalatokra vonatkozó Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és

devizaszámlák általános kondíciói- Standard Vállalati Bankszámla dokumentumban meghatározott standard vállalati bankszámla kondíciói szerint alakulnak.

A jelen kondíciós lista a benne meghatározott ügylettípusokra vonatkozóan a bankkal 2020. március 15-ig megkötött szerződésekre alkalmazandó.

Ellenérték kifzetés / Ellenérték kiegyenlítés akkreditívnél igénybevétel, illetve 

egyéb módozat esetén*  
Átutalásoknál alkalmazott alapkondíció szerint

Megbízások módosítása (kivéve összegemelést és hosszabbítást, amelyre a 

nyitáskor alkalmazott jutalékkulcs érvényes)

Bank címére vagy rendelkezésére küldött áru felszabadítása / A Bank címére 

vagy rendelkezésére küldött áru felszabadításának felára* 

az igazoló bank kondícióinak, illetve esetlegesen az 

igazoló bankkal történt megállapodás szerint

0,25% min. 10.000,-Ft max. 100 000 Ft

2,00% a módosítással érintett összegre vetítve

Akkreditív módosítás megbízásonként 15 000 Ft

Okmányfelvételi (igénybevételi) jutalék / Okmányfelvételi (igénybevételi) vagy 

igénybejelentési jutalék* 

Az Ügyfél megbízásából kibocsátott import okmányos meghitelezés

15 000 Ft

A jutalék állandó és változó részből áll:                

Állandó rész (megkezdett 30 naponként): 0,1% 

min. 10 000 Ft max. 100 000 Ft,                                             

Változó rész: külön megállapodás szerint                          

Halasztott fizetésű akkreditívek kezelési jutalék 10 000 Ft

Tanácsadás / szövegtervezet készítése 15 000 Ft

Okmányeltérés igénybevételenként / Okmányeltérés (eltérésenként)*  10 000 Ft eltérésenként, max. 50 000 Ft

Ellenérték jóváírás / Ellenérték jóváírás akkreditívnél okmányküldés ellenében*  

Árufelszabadítás - a Bank rendeletére küldött áru felszabadítása az Ügyfél javára

Egyéb levelezés

Hitelesítés céljából kapott akkreditív átadása másik banknak

Halasztott fizetésű akkreditívek kezelési jutalék

Okmányos műveletekkel kapcsolatos SWIFT üzenet küldés, Bankinformáció 

nyújtása /  Akkreditív nyitás sürgetése külföldi banknál* ; Akkreditív állomány 

kimutatása*

Előzetes értesítés

Import akkreditív nyitása bankbetét fedezettel;                                                                                                    

Import akkreditív nyitása bankbetét fedezet nélkül;

a jutalék állandó és változó részből áll: Állandó rész 

(megkezdett 30 naponként) 0,25% min 10 000 Ft 

max 100 000 Ft;            

Változó rész: külön megállapodás szerint

A Bank kötelezettségvállalásának felüligazoltatása másik bankkal (alapkoncepción 

felül)

Okmányfelvételi (igénybevételi) jutalék/ Okmányvizsgálati jutalék (akkreditívnél) 

Szerződésmódosítási díj (hitel- / megbízási szerződés esetén amennyiben külön 

hirdetményben nem szabályozott) 

Akkreditív átruházása második kedvezményezett javára (minden megkezdett 30 

napra)

jóváírásoknál alkalmazott alapkondíció szerint

Átruházási jutalék (transzferált akkreditív)  / Átruházási jutalék Akkreditív 

második kedvezményezett javára történő átruházás esetén. A díjat minden 

átruházásra a bank külön számítja fel. (minden megkezdett 30 napra) / * 

Tanácsadás / szövegtervezet készítése

Okmányok kiszolgáltatása fizetés, váltó elfogadás vagy fizetésre irányuló 

kötelezettségvállalás ellenében
Törlés vagy okmányok fizetés nélküli kiszolgáltatása

Feltételek módosítása 10 000 Ft

Engedményezési jutalék (Export akkreditívek keretében történő engedményezés. 

A díjat minden engedményezésre a bank külön számítja fel. Minden megkezdett 

30 napra.)

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.

Sberbank Telebank: +36-1-5-57-58-59
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2,00% / év

0,50% / év

15 000 Ft

15 000 FtTanácsadás / szövegtervezet véleményezése

C.)**  Bankgaranciák

Bankbetét fedezettel, 800millió Ft éves nettó árbevétel alatti vállalkozások 

részére                                                                                                                                                                                                                                           

25 000 Ft

Avizálás kötelezettségvállalás nélkül 0,20 % min. 15 000 Ft max. 100 000 Ft

Bankbetét fedezet nélkül, 800millió Ft éves nettó árbevétel alatti vállalkozások 

részére                              

(csak éves díjszabás esetén)

Az Ügyfél javára más bankok által kibocsátott garanciák kezelése

Állandó rész (megkezdett 30 naponként): 0,1% 

min. 10.000 Ft max. 100.000Ft 

Változó rész: külön megállapodás szerint

**Jelen Kondíciós Lista B) fejezetében jelen módosítás hatályba lépésétől az import és export akkreditív díjai kerülnek szabályozásra, és a C) fejezetbe kerültek át a garanciák díjai, és a 

"bármilyen egyéb bankári kötelezettség (kezesség, vételárkezesség, indemnity stb.) díjai nem képezik jelen Kondíciós Lista tárgyát.

*A díjtípus mikrovállalatokra vonatkozó "Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói - Okmányos műveletek" hirdetményben használt korábbi elnevezése. 

Igénybejelentési jutalék 0,25 % min. 15 000 Ft max. 100 000 Ft

Tanácsadás / szövegtervezet készítése 

Az Ügyfél megbízásából kötelezettség vállalása: garancia nyitása:

Bankbetét fedezettel                                                                                                                                                                                                                                           

Bankbetét fedezet nélkül

0,10% min.10 000 Ft max.100 000 Ft

Módosítási jutalék / Megbízások módosítása (kivéve összegemelést és 

hosszabbítást, amelyre a nyitáskor alkalmazott jutalékkulcs érvényes)* 
15 000 Ft

Az Ügyfél megbízásából a Bank által kibocsátott garanciák 

Módosítási jutalék/ Garancia módosítása megbízásonként (kivéve összegemelést 

és hosszabbítást, amelyre a nyitáskor alkalmazott jutalékkulcs érvényes)
15 000 Ft

Hitelesítés céljából kapott garancia átadása 

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.

Sberbank Telebank: +36-40-41-42-43
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