
A Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Készfizető kezességvállalási 
díja

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. mindenkori aktuális 
hirdetménye alapján

Kényelmi szolgáltatás díjai

Számlaforgalmi kamatkedvezmény6,7

a hitelkeret összegének 1%-a, min. 100.000 Ft, max. 
300.000 Ft

Egyszeri kezelési költség3

mértéke:2%

Kamatfelár mértéke
A hitelszerződésben egyedileg kerül 
meghatározásra

Kamatfizetés esedékessége havonta minden hónap első naptári napján

Típusa
Referencia kamat

változó kamatozású

EUR devizanemű hitel esetén
HUF devizanemű hitel esetén

referencia kamatláb + kamatfelár

1 havi EURIBOR
1 havi BUBOR

Késedelmi kamat

Hitelösszeg ötszörösének megfelelő kimenő 
számlaforgalmi kötelezettségvállalás esetén

0,5% kamatcsökkenés

Hitelösszeg háromszorosának megfelelő kimenő 
számlaforgalmi kötelezettségvállalás esetén

0,25% kamatcsökkenés

Rendelkezésre tartási jutalék1,2

alapja: a hitelszerződésben vállalt éves 
számlaforgalom-kötelezettség és a ténylegesen 
teljesített számlaforgalom közti különbözet

E-hiteles cégirat lekérése8

Külső helyszínen történő szerződéskötés9

Kamatkedvezmény

Felülvizsgálati díj4 0,5% a hitelkeretre vetítve

Érvényes: a 2019. október 10. napját követő szerződések tekintetében

SBERBANK PERFEKT VÁLLALATI FOLYÓSZÁMLAHITEL

Jelen Hirdetmény a Sberbank Perfekt Vállalati Folyószámlahitel során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza.

I. Díjak és kamatok 

Éves ügyleti kamat

Egyéb díjak

4.000 Ft / hiteligénylés vagy /felülvizsgálati kérelem

10.000 Ft / alkalom

A jelen hirdetményben feltüntetett banki termékek és szolgáltatások egyéb díjai, valamint a jelen hirdetményben fel nem tüntetett egyéb banki 
termékek és szolgáltatások díjai az Általános kondíciós lista vállalati ügyfelek részére elnevezésű kondíciós lista szerint alakulnak, amely a bank 
honlapján (www.sbarbank.hu) a Vállalati hitelkondíciós lista elnevezésű linken található.

1 Esedékessége: havonta, a hónap utolsó banki munkanapján

2 Mértéke: a rendelkezésre tartott, a ki nem használt keretösszeg után

3 Esedékessége: a hitelkeret rendelkezésre tartási periódusának megnyílása napján a hitelkeret terhére

4 Esedékessége: a hitelkeret fordulónapja, amely az aláírásától számított 365 napot (szökőév esetén 366 napot) követő nap

Referenciakamat + kamatfelár + évi 6% 

évi 1%

Különdíj5

A magyar és az idegen nyelvű kondíciós listák eltérése esetén a mindenkor érvényes magyar nyelvű kondíciós lista az érvényes.
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9 Külső helyszínen történő szerződéskötés díja: abban az esetben fizetendő, amennyiben – az ügyfél választása szerint – a szerződés ügyfél általi aláírására nem a bankfiókban (vagy a bank 
székhelyén) hanem az ügyfél által választott külső helyszínen kerül sor. Esedékessége a szerződés ügyfél általi aláírása naptári hónapjának utolsó banki munkanapja.

7 Számlaforgalmi kamatkedvezményt csak abban az esetben alkalmazandó, amennyiben az ügyfél a szerződésben vállalja, hogy a szerződéskötés napjától számított éves (12 hónapos) 
mérési időszakonként a banknál vezetett pénforgalmi bankszámláin minimum a fent megjelölt összegű éves bankszámlaforgalmat bonyolít. 
Amennyiben az ügyfél a szerződésben vállalt számlaforgalomnál magasabb forgalmat generál a vizsgált 12 hónapos mérési időszakban, a Bank a szerződésben lefektetett 
kamatkedvezménynél magasabb kedvezményt nem ad, kamatot vissza nem térít. 
8 Elektronikus akta lekérdezésének díja: abban az esetben fizetendő, amennyiben az ügyfél megbízza a Bankot, hogy az adott hiteligényléskor vagy adott felülvizsgálati kérelem benyújtáskor 
az ezek elbírálásához szükséges dokumentumokat a Bank kérdezze le az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Adatbázisából. A szolgáltatás díja a lekérdezés naptári hónapjának utolsó 
banki munkanapján esedékes.

6 A fent megjelölt, kamatkedvezményt eredményező forgalmi kötelezettségvállalások közül a hitelszerződésben csak egyik vállalható, a kedvezmények nem összevonhatóak, mértéke 0,5%-
nál nem lehet magasabb.

5 Az "éves"forgalom "12 hónap időtartamot jelent, mely időtartam alatt az adott időtartam kezdő napjától számított 12. hónap kezdő napjának megfelelő naptári napját megelőző napig tarta. 

Amennyiben a mérési időszak rövidebb 12 hónapnál, abban az esetben a Bank annak  a mérési időszak (napokban számolt) tényleges hosszának a "12 hónapnak" (napokban számolt) 

hosszához arányosított részét veszi figyelembe a kötelező számlaforgalom meghatározásánál. Felülvizsgálat esetén a mérési időszak újra indul. Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 

szerződésben előírt forgalom-kötelezettségét, abban az esetben a vállalt és a ténylegesen teljesített forgalom-kötelezettség közötti különbözet alapján különdíjat köteles fizetni a Bank részére. 

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