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PRÉMIUM MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA
MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE
Prémium Megtakarítási Számla napi
záró egyenlege

Kamatláb

EBKM

0 - 24 999 999 Ft

0,01%

0,01%

25 000 000 Ft - tól

2,10%(1)
A kamatláb mértéke a mindenkori jegybanki (MNB) alapkamat értéke.

2,10%

(1)

A Prémium Megtakarítási Számlán elhelyezett összeg az Ügyfél által meghatározott mértékben növelhető vagy
csökkenthető az Ügyfél által kizárólag a forrásszámla és a megtakarítási számla között kezdeményezett fizetési
megbízásokkal. A fizetési megbízás papír alapon, vagy Sberbank Telebankon keresztül történhet.
A szerződéses kamatláb a Prémium Megtakarítási Számla egyenlegének csökkenése esetén a megmaradt
összegre változatlan marad, amennyiben az egyenleg nem csökken 25 000 000 Ft alá. Azokon a napokon amikor
a megtakarítási számla napi záró egyenlege a 25 000 000 Ft-ot nem éri el a Bank 0,01%
(EBKM 0,01%) kamatot fizet.
A Prémium Megtakarítási Számla naponta, az esedékes kamat tőkésítése nélkül kerül meghosszabbításra.
A kamat elszámolása a napi záró egyenleg alapján, kamatjóváírás naponta, az Ügyfél által megadott
forrásszámlán történik.
Az Ügyfél a Prémium Megtakarítási Számla forgalmáról (az azon történt terhelés(ek)ről, jóváírás(ok)ról), a
forrásszámla számlakivonatáról tájékozódhat.
A Prémium Megtakarítási Számlához kapcsolódó díjak, jutalékok mértéke:
- A Prémium Megtakarítási Számla számlavezetése díjmentes, egyéb díjak, jutalékok az Ügyfél
Sberbank Magyarország Zrt-nél nyitott forint forrásszámlájára vonatkozó jutalékokkal megegyező
kondíciók szerint kerülnek felszámításra.
- A megtakarítási számlához bankkártya nem igényelhető.
A Bank fenntartja magának a jogot, hogy Általános Szerződési Feltételeit, Kondíciós Listáját, Hirdetményeit a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével egyoldalúan megváltoztassa, valamint, hogy azokat a
pénz-és tőkepiaci feltételek, a jogszabályok és hatósági előírások, valamint a banki üzletpolitika megváltozásakor,
ahhoz igazodva egyoldalúan módosítsa. A kiegészítés és módosítás a hatályba lépésnek napjától kezdve
vonatkozik a Szerződésre. A Felek megállapítják, hogy az MNB alapkamat változása nem minősül a betéti
kamatláb Bank általi egyoldalú módosításának.

A jelen hirdetményben feltüntetett konstrukció az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által nyújtott betétbiztosítással rendelkezik. A
betétbiztosítással kapcsolatos bővebb tájékoztatást a Bank Általános Szerződési Feltételeiben találhat.
A változtatás jogát a Bank fenntartja.
A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat (Általános Szerződési Feltétel), a lakossági forintszámlák általános kondícióit a Bank
Általános Kondíciós Listája tartalmazza.
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