Általános Kondíciós Lista
Lakossági forint és devizaszámlák általános kondíciói
STANDARD LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA
Meghirdetve: 2020. május 13. napján
Hatályos: 2020. május 14. napjától
I.

Különös feltételek

A jelen hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2012. december 28. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak.
Jelen Hirdetmény a lakossági forint- és devizaszámlavezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza.

II. Díjak és kamatok elszámolása
Díjak elszámolásának esedékessége 1
Számlavezetési díj
Belföldi forint fizetési forgalom díjai
Egyéb díjak, jutalékok és költségek

havonta
a fizetésforgalmi megbízás terhelésének napján
azok felmerülésekor
Kamat elszámolása

Forintszámlák esetén
Devizaszámlák esetén

havonta

Forintszámlák esetén
Devizaszámlák esetén
Késedelmi kamat
Forintszámlák esetén
Devizaszámlák esetén

Látra szóló kamat mértéke
a magánszemélyekre érvényes, aktuális forint- illetve deviza Betéti
Hirdetmény szerint
Speciális hitelkamat túlköltés esetén
MNB alapkamat kétszerese / év
1 havi EURIBOR, illetve LIBOR + 8% / év

III. Számlavezetés
Számlanyitási díj:

0 Ft

Számla devizaneme
HUF
EUR
USD
CHF
GBP
AUD
CZK
DKK
JPY
CAD
PLN
NOK
SEK
HRK
RON *
RUB

Havi számlavezetési díj 2
(a számla devizanemében)
628,00
2,11
2,11
3,18
1,59
3,18
55,26
15,94
298,00
3,18
7,97
15,94
19,12
12,74
10,09
78,65

Bankszámlakivonat díja 2 3
(a számla devizanemében)
137,00
0,84
0,84
0,84
0,31
0,84
13,81
3,50
77,00
0,84
1,69
3,50
5,20
3,50
2,54
17,31

Számlazárás díja 4 / számla
(a számla devizanemében)
2653,00
9,02
11,68
10,62
6,90
11,68
231,19
68,02
938,00
11,68
38,25
69,09
79,72
69,09
40,91
366,18

* RON devizaszámlán készpénzforgalom nem lehetséges

IV. Fizetési forgalom
Könyvelési díj
A könyvelési díj a fizetési megbízások esetében tételenként kerül felszámításra
0,30%, max. 6 000 Ft
Alábbiakban a vonatkozó tranzakció-típusok mellett megjelölésre kerül a könyvelési díj. A IV/1. és a IV/2. pontok (forint és deviza fizetésforgalmi
tranzakciók) esetén a könyvelési díj a tranzakció díjtételével együttesen kerül terhelésre.
IV/1. Forint fizetési forgalom
forint számla terhére, forint devizanemben, Magyarországon vezetett bankszámla javára
Díjtétel megnevezése
Díjtétel mértéke
Könyvelési díj mértéke
Jóváírás
Elszámolás forint- vagy devizaszámla javára, kivéve azonnali beszedési megbízás kezdeményezéséből adódó jóváírás:
GIRO rendszeren keresztül érkező
díjmentes
–
VIBER rendszeren keresztül érkező
díjmentes
–
Azonnali beszedési megbízás kezdeményezése
díjmentes
–
Azonnali beszedési megbízás kezdeményezéséből adódó jóváírás - a jóváírás összegétől függően:
0 - 100.000 Ft között
211 Ft
–
100.000 Ft - 500.000 Ft között
424 Ft
–
500.000 Ft felett
636 Ft
–
Postautalványon érkezett befizetések jóváírása
Magyar Posta által felszámított díj + 42 Ft
–
Díjtétel megnevezése

Díjtétel mértéke

1

Könyvelési díj mértéke

Devizaszámlák esetén a forint díjak konverzióját a Bank a terhelés napján érvényes saját banki devizaközép-árfolyamon végzi.
A Sberbank Magyaroszág Zrt.-vel kötött kötelezettség vállalási szerződések óvadékául elhelyezett, min.: 10 000 000 Ft összegű betét vagy annak megfelelő értékű devizabetét esetén a
számlavezetési díj és a számlakivonat díja nem kerül felszámításra a Standard lakossági bankszámla esetén.
3
Bankszámlakivonat díja: a számlakivonat postázás díja, melyet a Bank csak abban az esetben számít fel, amikor a Bankszámlakivonatot az Ügyfél kérésére papír alapon postázza, és ez eltér
a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben előírtak szerinti, ÁSZF-ben is rögzített díjmentes utólagos tájékoztatási módtól illetve gyakoriságtól.
4
A számlazárási díj abban az esetben kerül felszámításra, ha az ügyfél a számlanyitástól számított 1 éven belül szünteti meg a számláját.
2
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Általános Kondíciós Lista
Lakossági forint és devizaszámlák általános kondíciói
STANDARD LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA
Eseti átutalási megbízás teljesítése
Bankfiókban leadott megbízások esetén
bankon belülre, saját számlára
105 Ft
bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára
0,33%, min. 553 Ft max. 21 259 Ft
bankon kívülre
0,28%, min. 624 Ft max. 53 147 Ft
Sberbank Telebankon leadott megbízások esetén
bankon belülre, saját számlára
díjmentes
bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára
0,11%, min. 142 Ft max. 21 259 Ft
bankon kívülre
0,20%, min. 276 Ft max. 53 147 Ft
Elektronikus úton leadott* megbízások esetén
bankon belülre, saját számlára
díjmentes
bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára
0,11%, min. 142 Ft max. 21 259 Ft
bankon kívülre
0,14%, min. 233 Ft max. 53 147 Ft
Azonnali átutalási megbízás VIBER rendszeren - kizárólag bankfiókban papíralapon leadott megbízással
bankon kívülre
0,84%, min. 15 944 Ft max. 137 505 Ft
Állandó átutalási megbízás teljesítése
bankon belülre, saját számlára
díjmentes
bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára
107 Ft
bankon kívülre
172 Ft
Csoportos beszedési megbízás teljesítése
teljesítési díj
129 Ft
Azonnali beszedési megbízás teljesítése
teljesítési díj
0,25%, min. 477 Ft
Postautalványon keresztüli kifizetés - beadás módjától függően
elektronikus úton leadott* tétel esetén
318 Ft
papír alapon leadott tétel esetén
636 Ft

–
0,30%, max. 6 000 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
–
0,30%, max. 6 000 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
–
0,30%, max. 6 000 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
–
0,30%, max. 6 000 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft

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

Egyéb díjak
Díjtétel megnevezése
Forint utalások (VIBER utalás is) törlése
Fedezetlen utalások rendszerben tartása

Díjtétel mértéke
1 594 Ft
52 Ft / tétel / nap

IV/2. Devizafizetési forgalom
külföldre irányuló átutalás forint vagy devizaszámla terhére, bármely devizanemben és
devizautalás forint vagy devizaszámla terhére Magyarországon vezetett bankszámla javára 5
Díjtétel megnevezése
Jóváírás – Elszámolás forint- vagy devizaszámla javára
50 EUR alatt
50 EUR és felett EGT tagországokból (kivéve
Magyarország) EUR devizanemben
Egyéb esetben
Eseti deviza átutalási megbízás teljesítése
Bankfiókban leadott megbízások esetén
bankon belülre, saját számlára
bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára
bankon kívülre, EUR devizanemben, 100 EUR alatt,
Magyarországra
bankon
kívülre,
EUR
devizanemben,
EGT
tagországokba (kivéve Magyarország)
bankon kívülre, egyéb esetben
Sberbank Telebankon leadott megbízások esetén
bankon belülre, saját számlára
bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára
bankon kívülre, EUR devizanemben, 100 EUR alatt,
Magyarországra
bankon
kívülre,
EUR
devizanemben,
EGT
tagországokba (kivéve Magyarország)
bankon kívülre, egyéb esetben
Elektronikus úton leadott* megbízások esetén
bankon belülre, saját számlára
bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára
bankon kívülre, EUR devizanemben, 100 EUR alatt,
Magyarországra
bankon
kívülre,
EUR
devizanemben,
EGT
tagországokba (kivéve Magyarország)
bankon kívülre, egyéb esetben

Díjtétel mértéke

Könyvelési díj mértéke

díjmentes

–

díjmentes

–

531 Ft

–

531 Ft
2 105 Ft

–
0,30%, max. 6 000 Ft

3 028 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

0,28%, min. 624 Ft max. 53 147 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

0,28%, min. 5 846 Ft max. 159 442 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

díjmentes
1 647 Ft

–
0,30%, max. 6 000 Ft

2 464 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

0,20%, min. 276 Ft max. 53 147 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

0,22%, min. 3 720 Ft max. 159 442 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

díjmentes
1 647 Ft

–
0,30%, max. 6 000 Ft

2 464 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

0,14%, min. 233 Ft max. 53 147 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

0,22%, min. 3 720 Ft max. 159 442 Ft

0,30%, max. 6 000 Ft

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

5

2016.11.01-től beleértve a SEPA deviza átutalásokat is. A SEPA elszámolási körön kívül eső deviza átutalások esetén IBAN és BIC kód feltüntetése szükséges.
EUR / USD 20.000.- feletti megbízások esetén egyedi árfolyammegállapodás kezdeményezhető. Papíralapú megbízás esetén a megbízás megfelelő rovatát kérjük megjelölni, elektronikus
megbízás esetén kérjük a kedvezményezettel közlendő rovatban feltüntetni "EGYEDI ÁRFOLYAM". Bővebb információért kérjük, forduljon ügyfélreferenséhez.
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Általános Kondíciós Lista
Lakossági forint és devizaszámlák általános kondíciói
STANDARD LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA
Díjtétel megnevezése
Díjtétel mértéke
Könyvelési díj mértéke
Állandó deviza átutalási megbízás teljesítése 6
Bankfiókban leadott megbízások esetén
bankon belülre, saját számlára
531 Ft
–
bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára
2 105 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
bankon kívülre, EUR devizanemben, 100 EUR alatt,
3 028 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
Magyarországra
bankon
kívülre,
EUR
devizanemben,
EGT
172 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
tagországokba (kivéve Magyarország)
bankon kívülre, egyéb esetben
0,28%, min. 5 846 Ft max. 159 442 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
Sberbank Telebankon leadott megbízások esetén
bankon belülre, saját számlára
díjmentes
–
bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára
1 647 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
bankon kívülre, EUR devizanemben, 100 EUR alatt,
2 464 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
Magyarországra
bankon
kívülre,
EUR
devizanemben,
EGT
172 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
tagországokba (kivéve Magyarország)
bankon kívülre, egyéb esetben
0,22%, min. 3 720 Ft max. 159 442 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
Elektronikus úton leadott* megbízások esetén
bankon belülre, saját számlára
díjmentes
–
bankon belülre, eltérő Ügyfél számlájára
1 647 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
bankon kívülre, EUR devizanemben, 100 EUR alatt,
2 464 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
Magyarországra
bankon
kívülre,
EUR
devizanemben,
EGT
172 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
tagországokba (kivéve Magyarország)
bankon kívülre, egyéb esetben
0,22%, min. 3 720 Ft max. 159 442 Ft
0,30%, max. 6 000 Ft
Sürgős devizautalási megbízás teljesítése konverzióval vagy konverzió nélkül - teljesítés azonos értéknappal**
(sürgősségi díj a devizautalás költségén felül)
bankon kívülre – HUF, EUR, USD, RUB megbízás esetén
10 629 Ft
–
Kedvezményezett bank költsége – amennyiben a megbízó vállalja az összes költséget
OUR: az átutalási megbízás jutalékának elszámolásával
kerül terhelésre. Ez a költségmegjelölés kizárólag a
0,15%, min. 6 909 Ft max. 26 573 Ft
–
konverziós belföldi és EGT-n belüli EUR devizanemtől
eltérő / EGT-n kívüli átutalásoknál alkalmazható.
* Elektronikus úton leadott megbízás: Sberbank Business Online vagy Sberbank Online Banking rendszeren keresztül leadott megbízás.
** Elektronikus megbízások esetén a kedvezményezettel közlendő rovatban "T NAPOS" megjegyzést kérjük feltüntetni. A Bank csak ebben a formában beadott megbízásokat teljesíti tárgynapi
értéknappal.

Egyéb díjak
Díjtétel megnevezése

Díjtétel mértéke
Devizautalási megbízás módosítása
bankon belüli megbízás esetén
3 188 Ft
bankon kívüli megbízás esetén
amennyiben a SWIFT üzenet még nem hagyta el a Bankot
3 188 Ft
amennyiben a SWIFT üzenet elhagyta a Bankot
5 314 Ft + partnerbank költsége
Devizautalási megbízás törlése
bankon belüli megbízás esetén
3 188 Ft
bankon kívüli megbízás esetén – EUR devizanemben, EGT tagországokba (kivéve Magyarország) irányuló megbízás esetén
megbízás törlése
1 594 Ft
bankon kívüli megbízás esetén – egyéb esetben
amennyiben a SWIFT üzenet még nem hagyta el a Bankot
3 188 Ft
amennyiben a SWIFT üzenet elhagyta a Bankot
5 314 Ft + partnerbank költsége
Fedezetlen utalások rendszerben tartása
bankon kívüli megbízás esetén – EUR devizanemben, EGT tagországokba (kivéve Magyarország)
52 Ft / tétel / nap
irányuló megbízás esetén
bankon kívüli megbízás esetén – egyéb esetben
2 125 Ft
SWIFT igazolás díja
bankon kívüli megbízás esetén
előzetes bejelentés esetén ***
3 188 Ft + faxköltség
utólagos bejelentés esetén
5 314 Ft + faxköltség
NON-STP díj - hibás vagy hiányzó IBAN vagy BIC kód
5 314 Ft
Nemzetközi fizetési forgalommal kapcsolatos egyéb szolgáltatások illetve ügyintézés díja és költségei ****
Nemzetközi fizetési forgalommal kapcsolatos pénzforgalmi szolgáltatások utólagos ellenőrzésének/
5 314 Ft + partnerbank költsége
ellenőriztetésének díja és költségei
Ügyfél által hibásan megadott fizetési műveletre irányuló megbízás javítása és ismételt teljesítésének
5 314 Ft + partnerbank költsége
díja és költségei
Nemzetközi fizetési forgalommal kapcsolatos egyéb szolgáltatások díja és költségei (partnerbankkal
5 314 Ft + partnerbank költsége
történő kapcsolatfelvétel, levelezés, megbízások sürgetése, egyéb ügyintézés)
*** Elektronikus megbízás esetén a SWIFT igazolás iránti igényt kérjük feltüntetni a kedvezményezettel közlendő rovatban: "SWIFT IGAZOLÁS KÉRÉS Fax szám:"
**** Minden esetben, amikor a megbízáson feltüntetett adatok hiányosak vagy nem pontosak, a Bank továbbhárítja a külföldi bank költségét a megbízást adó Ügyfélre, függetlenül attól, hogy az
Ügyfél kit jelöl meg költségviselő félként.

6

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.

3/7

Általános Kondíciós Lista
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V. Fizetési forgalom
Könyvelési díj
A könyvelési díj készpénz kifizetés esetében tételenként kerül felszámításra.
0,60%, max. 420 000 Ft
Alábbiakban a vonatkozó tranzakció-típusok mellett megjelölésre kerül a könyvelési díj. A V. pont (Pénztári műveletek) esetén a könyvelési díj a
tranzakciós díj terhelésétől elkülönült díjtételként kerül terhelésre.
Díjtétel megnevezése
Forint befizetése
forintszámlára
devizaszámlára
érme befizetés (100 db-ig)
érme befizetés (100 db-ot meghaladó)
Valuta befizetése
forintszámlára
devizaszámlára azonos devizanemben
devizaszámlára eltérő devizanemben
érme befizetés (kizárólag EUR 1 és 2 címletek)

Befizetés
Díjtétel mértéke

Könyvelési díj mértéke

díjmentes
díjmentes (valuta eladási árfolyamon)
díjmentes
2,11%

–
–
–
–

díjmentes (valuta vételi árfolyamon)
díjmentes
díjmentes (valuta vételi/valuta eladási árfolyamon)
10,62%

–
–
–
–

Díjtétel megnevezése
Forint kifizetése
forintszámláról
devizaszámláról (valuta eladási árfolyamon)
2 millió Ft vagy azt meghaladó összeg felvétele előzetes
bejelentés nélkül 7
Valuta kifizetése
forintszámláról (valuta vételi árfolyamon)
devizaszámláról azonos devizanemben
devizaszámláról eltérő devizanemben

Kifizetés
Díjtétel mértéke

Könyvelési díj mértéke

0,46% + 693 Ft
0,52%

0,60%, max. 420 000 Ft
0,60%, max. 420 000 Ft

1,15%

0,60%, max. 420 000 Ft

0,52%
0,52%

0,60%, max. 420 000 Ft
0,60%, max. 420 000 Ft

0,52%

0,60%, max. 420 000 Ft

(valuta vételi/valuta eladási árfolyamon)

Egyéb díjak
Díjtétel megnevezése
Előzetesen bejelentett összeg fel nem vétele
Zsákos kiszállítás

Díjtétel mértéke
0,36%
Külön megállapodás alapján

Bankjegy és érmeváltás 8
Díjtétel megnevezése
Bankjegy (HUF és valuta) váltása bankjegyre vagy érmére
A befizetendő összegre vonatkozó díj (50 db-ig)
A befizetendő összegre vonatkozó díj (50 db-ot meghaladóan)
Érme (kizárólag HUF érme esetén) váltása bankjegyre vagy érmére
A befizetendő összegre vonatkozó díj (50 db-ig)
A befizetendő összegre vonatkozó díj (50 db-ot meghaladóan)

Díjtétel mértéke
díjmentes
2,11%
díjmentes
5,31%

Valutaváltás
A valutaváltásért a Bank külön díjat nem számol fel.

Valutaváltás típusa

Alkalmazott árfolyam

Valutáról forintra
Valutáról valutára
Forintról valutára

valuta vételi árfolyam
valuta vételi és valuta eladási árfolyam
valuta eladási árfolyam

7

A "2 millió Ft vagy azt meghaladó összeg felvétele előzetes bejelentés nélkül" díjtétel és a vonatkozó könyvelési díj mértékén felül egyéb díj nem terheli az Ügyfelet.
A Bank a számlavezetett Ügyféltől naponta legfeljebb 100 db bankjegyet és 300 db érmét fogad el váltásra. (A kifizetendő címletek pénztárkészlet függvényében.)
A Bank pénzérme / bankjegy váltási szolgáltatást kizárólag számlavezetett ügyfelei részére végez. A Bank befizetésként és címletváltásként minden bankfiókban egyaránt elfogadja a
forgalomképes, valamint a forgalomképtelen, de törvényes fizetőeszköznek minősülő (selejt) HUF bankjegyeket és érméket. Külföldi fizetőeszköz (1 és 2 EUR címletek) esetében a Bank a váltást
a pénztári készletek és a fióki szükségletek figyelembe vételével vállalja. A Bank kizárólag ép, forgalomképes külföldi fizetőeszközöket fogad el befizetésként.
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VI. Elektronikus banki szolgáltatások
VI/1. Sberbank Telebank szolgáltatás
Telefonos ügyintézés és információkérés
Díjtétel megnevezése

Díjtétel mértéke
díjmentes
díjmentes

Igénylési díj (TAK kód igénylése)
Használati díj
VI/2. Sberbank SMS szolgáltatás
SMS értesítési szolgáltatás
Díjtétel megnevezése
Igénylési díj
Havi díj (a díjszámla devizanemében)
HUF díjszámla esetén
EUR díjszámla esetén
USD díjszámla esetén
CHF díjszámla esetén
SMS díj belföldi mobilhálózatba (a díjszámla devizanemében)
HUF díjszámla esetén
EUR díjszámla esetén
USD díjszámla esetén
CHF díjszámla esetén
SMS díj külföldi mobilhálózatba (a díjszámla devizanemében)
HUF díjszámla esetén
EUR díjszámla esetén
USD díjszámla esetén
CHF díjszámla esetén

Díjtétel mértéke
díjmentes
211,00
0,79
1,00
1,29
25,00
0,10
0,13
0,15
52,00
0,20
0,25
0,31

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
szolgáltatás havi díja első alkalommal a Sberbank SMS szolgáltatási szerződés megkötését követő negyedik hónap első banki munkanapján, ezt
követően minden hónap első banki munkanapján terhelődik. 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.
VI/3. Sberbank Online Banking szolgáltatás
Interneten keresztüli ügyintézés és információkérés
Díjtétel megnevezése

Díjtétel mértéke
díjmentes

Havi díj
Egyszeri igénylési díj
1 db – interneten keresztüli ügyintézést biztosító – token és felhasználó paraméterezés díja

További felhasználó és token díja
Zárolt felhasználó feloldása
Token csere díja

5 314 Ft
3 188 Ft
díjmentes

Terhelése a token élettartamának lejáratakor esedékes (a Sberbank Online Banking szerződés megkötésétől számított 5. év után)

Elveszett, Ügyfél hibájából sérült token cseréjének díja

5 543 Ft
5 543 Ft

VII. Egyéb szolgáltatások, díjak
Díjtétel megnevezése
Audit levél díja
Utólagos információ-kérés (3 hónapnál régebbi ügyletre, tranzakcióra stb.)
Bankinformáció
Postai Elszámolási Központ (PEK) által kiadott igazolás másolatának díja
Számlakivonat pótlásának díja 9
Vámigazolás
Vám és közösségi adók befizetésének igazolása
készpénzzel
átutalással (Banknál vezetett számláról)
Felszólító levél kiküldésének díja
Igazolás fennálló tartozásról
Egyéb banki igazolás
Információ kérés a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott adatokról
TakarNet rendszerből történő lekérdezés 10
- e-hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezése
- nem hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezése
- térképmásolat (helyszínrajz) lekérdezése
Fax-üzenet küldése
belföldre
külföldre - Európán belül
külföldre - Európán kívül
9

Díjtétel mértéke
10 629 Ft / levél
5 314 Ft / db
5 314 Ft / db
615 Ft / db
804 Ft / db
1 062 Ft / db
0,20%, min. 308 Ft
0,15%, min. 308 Ft
531 Ft / db
5 314 Ft / db
1 075 Ft / db
díjmentes
1 062 Ft
+ FÖMI által felszámított díj
/ lekérdezés
424 Ft / db
1 062 Ft / db
1 062 Ft / db

Számlakivonat pótlásának számít az adott azonos időszakra vonatkozóan az első alkalmon túl papíralapon (postázva vagy bankfióki átadás formájában) igényelt kivonat.
A TakarNet rendszerből történő lekérdezés kizárólag belső használatra alkalmazható, harmadik fél részére nem adható ki. A FÖMI által és a Bank által felszámított díj is terhelésre kerül.
A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) által felszámított díjak az idevonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok - 1996. évi LXXXV. törvény, 176/2009 (XII.28.) FVM rendelet - alapján
kerülnek felszámításra. Az itt feltüntetett díjak tájékoztató jellegűek.
10
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Fénymásolat
Készpénzfelvétel csekkfüzet
Forintátutalási nyomtatvány
Deviza átutalási nyomtatvány

25 Ft / db
díjmentes
díjmentes
díjmentes

Számla devizaneme

Felelős őrzés havidíja *
(a számla devizanemében)

HUF
EUR
USD
CHF
GBP
AUD
CZK
DKK
JPY
CAD
PLN
NOK
SEK
HRK
RON
RUB

1062,00
3,71
4,77
4,24
3,18
4,77
92,47
27,10
375,00
4,77
15,40
27,62
31,88
27,62
16,47
146,68

Adathiány miatt zárolt számlák esetén a 2007. évi CXXXVI. Törvény
alapján a számlavezetési díjon felül felszámított díj
(a számla devizanemében)
636,00
2,44
2,44
3,18
1,59
3,18
56,33
15,94
302,00
3,18
7,97
15,94
19,12
12,74
9,56
88,22

* A felelős őrzés díja a felelős őrzésbe vétel időpontjától számított minden teljes hónapra, havonta kerül terhelésre. A díjtétel abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az Ügyfélnek a
Banknál vezetett bankszámlája bármilyen okból megszűnt, de az Ügyfél ezzel egyidejűleg nem nyilatkozott pozitív egyenlege felől, továbbá minden olyan esetben, amikor a Bank az általa vezetett
bankszámlán lévő egyenleget más érdekében anélkül tartja nyilván, hogy arra külön jogviszonynál fogva jogosult vagy köteles volna.

VIII.

Általános feltételek

1. A Bank Kondíciós Listája a hatályos vonatkozó üzletszabályzatokkal, Hirdetményekkel együtt érvényes.
2. Az Ügyfél a Bank szolgáltatásaiért jutalékot, díjat illetve költségeket fizet. A belföldi forint átutalásokért felszámított díjakat a Bank a belföldi
forint átutalás teljesítésének napján az Ügyfél számlájára terheli. A Bank az esedékes díjakkal és költségekkel a Számlatulajdonos
Pénzforgalmi bankszámlaszerződésében költségviselő bankszámlaként megjelölt bankszámláját terheli meg - ilyen kikötés hiányában magát
a pénzforgalmi bankszámlát. A Pénzforgalmi bankszámla szerződésben a pénzforgalmi bankszámlától eltérő devizanemű költségviselő
bankszámla nem jelölhető meg.
Az egyéb, esetenként felmerülő díjakat, jutalékokat, költségeket a Bank azok felmerülésekor terheli az Ügyfél számlájára. A Bankot illető díj,
jutalék és költség késedelmes megfizetése esetén az Ügyfél a jelen Kondíciós listában meghatározott mértékű késedelmi kamat
megfizetésére kötelezett, amelyet a bankszámlaszerződés aláírásával elfogad. A Sberbank Magyarország Zrt. (továbbiakban: Bank), a
szolgáltatásaiért felszámítható bankköltségek (jutalékok, külön díjak és költségek) mértékét, ezek érvényesítésének körét, az árfolyamok
alkalmazását és a kamatelszámolás módját - figyelemmel a számlaszerződésben foglaltakra - a következők szerint állapítja meg. A
bankköltségek számításának alapja a fizetési megbízás (a továbbiakban: megbízás) szerinti összeg. A százalékos formában meghatározott
bankköltségek olyan, a Bank által felszámított összegek, amelyek valamely – általában előre nem meghatározott üzleti esemény (pl. a
tranzakció összege vagy a tranzakció darabszáma) – százalékában kerülnek meghatározása. A jutalék felszámítása forint számlák esetében
forintban, euró számlák esetében euróban, ezektől eltérő devizanemű számlák esetében a számla devizanemével azonos devizanemben
történik. A számla devizanemére történő átváltásnál a Bank a jutalék terhelésének napján érvényes devizaárfolyamot alkalmazza. A Bank
jutalékai a rutinszerű kötelezettségvállalásokra és eljárásokra vonatkoznak. Minden, a rutintól eltérő többletigény esetén külön, és esetenként
mérlegelheti a Bank a megbízás elfogadását és az alkalmazandó jutaléktételt.
3. A Bank a más pénzforgalmi szolgáltatók (belföldi, külföldi) által felszámított díjakat és költségeket a megbízóra/kedvezményezettre terheli és
fenntartja a jogot a belföldi és külföldi fizetési forgalomban kezelt tételeknél utólagosan felmerülő költségek pótlólagos terhelésére illetve
beszedésére. A Bank által nyújtott szolgáltatások után (pl. tranzakciók teljesítése) a jelen Hirdetményben meghatározott és felszámított
bankköltségek - eltérő rendelkezés hiányában – azok elszámolásakor (fizetési megbízásoktól függően, a tranzakció
terhelésének/jóváírásának napján vagy a hónap utolsó banki munkanapján) esedékesek. Ennek megfelelően a Bank - eltérő rendelkezés
hiányában - a felszámított bankköltségek (pl.: jutalékok) elszámolását az adott banki szolgáltatástól (pl.: fizetési megbízás teljesítése) függően,
az adott szolgáltatás teljesítése napján (pl.: a tranzakció terhelésének/jóváírásának napján), vagy a hónap utolsó banki munkanapján vagy a
számla tőkésítés napján összesítve végzi el. Ez alól kivételt jelenthetnek a külön szerződésben megállapított díj/jutalék elszámolások
időpontjai, illetve a harmadik felek/szolgáltatók/közvetítők által felszámított díjak/költségek, amelyeket a Bank a harmadik
fél/szolgáltató/közvetítő által benyújtott számla esedékességekor számol el a Bank ügyfelei felé. A Magyar Posta Zrt. által felszámított egyéb
költségek, díjak a postai terhelés függvényében kerülnek elszámolásra. Díjaink tartalmazzák a megbízással kapcsolatban felmerült rutinszerű
SWIFT költségeinket is. A deviza átutalási megbízásokban szereplő kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója többletköltséget számíthat
fel az alábbi esetekben:
- ha a megbízás nem pontos SWIFT kóddal és IBAN számlaszámmal kerül benyújtásra, és ezért a kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatója nem tudja azt automatikusan feldolgozni,
- ha a megbízás a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának hirdetményében meghatározott összeghatár alatti átutalásra
vonatkozik.
A Számlatulajdonos a Bankszámlaszerződés aláírásával vállalja, hogy a fenti esetekben a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója által
felszámított költségeket a Banknak megtéríti még abban az esetben is, ha a megbízás szerint a kedvezményezett lenne a költségviselő.
4. Külföldi bankköltségek illetve a külföldi pénzforgalmi szolgáltatók költségei mindig a Kondíciós listában szereplő díjakon felül értendők.
5. Amennyiben a Bank díjait, jutalékait, költségeit az Ügyfél belföldi vagy külföldi partnere kifizeti (viseli), úgy az ügykezelés a Bank Ügyfele
illetve eseti megbízója részére költségmentes.
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6. A felsorolt jutaléktételeken felül az Ügyfelet terhelik a Bank készkiadásai, mint postai továbbítás, futárszolgálat, telex, távirat, telefon, telefax,
SWIFT költségei, az esetleges illetékek, bármilyen más készkiadás, valamint a megbízás végrehajtásában közreműködő partnerbankok által
felszámított jutalékok és költségek.
7. Az ügylet meghiúsulása nem mentesíti az Ügyfelet a szerződés létrejöttétől függetlenül felmerülő díjak (pl.: előzetes okmányvizsgálati díj,
hitelbírálati díj) megfizetésétől.
8. A jutalék felszámításnál a Bank a kerekítés jogát fenntartja.
9. A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy levelező bankkapcsolatát megválassza.
10. A Bank nem vállal felelősséget helytelen vagy hiányos, nyelvi szempontból pontatlan megbízások következtében előálló bárminemű
késedelemért vagy veszteségért, de készséggel áll Ügyfelei rendelkezésére előzetes szaktanácsadással, hogy így a bankszerű megbízások
gyors és pontos teljesítését elősegítse. A Bank papíralapú megbízások esetében csak a nyomtatott nagybetűvel olvashatóan kitöltött
megbízások teljesítéséért vállal felelősséget.
11. A Bank csekkforgalmi szolgáltatást 2013. szeptember 2-től nem nyújt (kivéve Utazási csekk, amely szolgáltatás 2010. szeptember 22-től
szűnt meg).
12. STP feldolgozás: automatikus feldolgozás
A megbízónak az utaláson fel kell tüntetnie a kedvezményezett nemzetközi számlaszámát (IBAN) és a kedvezményezett bankjának BIC
kódját. Ezekről az adatokról a kedvezményezett informálja a megbízót.
13. A kimenő deviza-átutalásoknál a költségviselés az alábbiak szerint alkalmazható:
SHA (a fizetési megbízás teljesítése során felmerült költségek közül a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójánál felmerült költségeket a fizető
fél, míg a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójánál felmerülő költségeket a kedvezményezett viseli) – minden fajta utalásnál
alkalmazható
OUR (a fizetési megbízás teljesítése során mind a fizető fél mind kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójánál felmerült költségeket a fizető
fél viseli - azoknál az utalásoknál alkalmazható ahol a kedvezményezettnek nem EGT országban van a székhelye/ azoknál a konverziós
utalásoknál, ahol a kedvezményezett székhelye belföldön vagy EGT országban van
BEN (a fizetési megbízás teljesítése során mind a fizető fél mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójánál felmerült költségeket a
kedvezményezett fizeti) – kizárólag az EGT-n kívüli utalásoknál alkalmazható
A Bank SHA költségviseléssel teljesíti azokat a tételeket, ahol a Megbízó nem jelöli meg vagy rosszul jelöli meg a költségviselés módját."
14. Amennyiben az Ügyfél egynél több bankszámlával rendelkezik, úgy valamennyi bankszámla esetén a fizetésforgalmi és a könyvelési díjak
tekintetében a legutolsóként megkötött számla vagy számlacsomag szerződés dátuma szerint irányadó Kondíciós Listában feltüntetettek az
érvényesek. Számlacsomag konstrukció esetén a vonatkozó Kondíciós Listában nem közölt díjtételek vonatkozásában a szerződéskötés
dátuma szerint érvényben lévő Standard Lakossági/Vállalati Bankszámla Kondíciós Listában feltüntetett díjmértékek kerülnek alkalmazásra.
15. A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2013. évi CLXXXIX.
törvénnyel megállapított 36/A. §-ban meghatározott díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés lehetőségét – a jogszabályi feltételek
teljesülése esetén - a Bank biztosítja, a tranzakció(k) (pénzforgalmi műveletek) után díj(ak) nem számít fel.
16. A Bank a Non-Stop pénztár szolgáltatás nyújtását 2013. november 01-től megszűntette.
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