
 

 

Sberbank Online Banking 
 

A számlatulajdonos adatai 
Név / Cég neve  

Cím  

Ügyfélszám  

E-mail cím  

Kapcsolattartó neve  
 

Igénylés / módosítás / törlés
� Első igénylés � Számla változás � Jogosultságok
 

A szolgáltatásba bevont folyószámlák illetve betétszámlák
Folyószámla (1) *  

Folyószámla (2)  

Folyószámla (3)  

Folyószámla (4)  

Folyószámla (5)  

Betétszámla (1)  

Betétszámla (2)  

Betétszámla (3)  
* Díjszámla, amelynek devizaneme csak HUF, EUR, USD vagy CHF lehet.
 

Igényelt szolgáltatások �

Számlatulajdonos az Igénylőlap benyújtásával visszavonhatatlan szerz
Igénylőlap Bank által történő jóváhagyásával jön létre, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a szerz
követően külön rendelkezés nélkül a szolgáltatás díjával Számlatulajdonos díjszámlaként megjelölt számláját megterhelje. 
Jelen aláírásommal igazolom, hogy a Bank Általános Szerz
Általános Szerződési Feltételeit is tartalmazza 
ismerem el. 
A Felek megállapodnak, hogy azon bankszáml
Szerződés megszűnésének esetét is -,amelyek esetében 
megszüntetést követően az adott bankszámla további bankszámla
címre, ennek hiányában a lakcímre/székhelyre
Online Banking elérésének megszüntetése, illetve a
bankszámlaszerződés(ek) módosításának is min
 

Azonosítók, limitek és jogosultságok
Név Ügyfélazonosító

 88 
 88 
 88 
 88 
 88 
** Alapbeállításban a tranzakciós limit/nap: 20
A napi limit értéknaptól függetlenül az egy naptári napon indított utalásokra vonatkozik. 
Amennyiben Ön a fent megadottól eltérő limittel 
A limitellenőrzéshez a Sberbank Online Banking
közép-árfolyam szerinti átváltásáról.  

*** A jogosultság lehet         E – egyedüli,     
 

Egyszeri szolgáltatási díj (igénylési díj)
Dátum: 
 

Kelt: _____________________, 20____. ____ .____.                 
bejelentett módon 
 

 

Amennyiben Ön a lapon beírhatónál több számlára köt szerz
tranzakciós limitet rendelni, Folytatólapot töltsön ki

 

 

Sberbank Online Banking Igénylőlap és Szerződés

 

Telefonszám  

törlés 
Jogosultságok módosítása � Limit mód. � Szla törlése � Szolgáltatás megszüntetése

A szolgáltatásba bevont folyószámlák illetve betétszámlák 

* Díjszámla, amelynek devizaneme csak HUF, EUR, USD vagy CHF lehet. 

� Kivonat lekérdezése � Belföldi átutalások 
lap benyújtásával visszavonhatatlan szerződéskötést kezdeményez, mely szerz
 jóváhagyásával jön létre, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a szerz

n rendelkezés nélkül a szolgáltatás díjával Számlatulajdonos díjszámlaként megjelölt számláját megterhelje. 
Bank Általános Szerződési Feltételeit - mely a Sberbank Online Banking

is tartalmazza - megismertem, fenntartás nélkül elfogadom és magamra nézve kötelez

bankszámlák Sberbank Online Banking elérésének megszüntetése esetén
,amelyek esetében az adott bankszámla kivonata nem került postai úton továbbításra, 

az adott bankszámla további bankszámla-kivonatai a bankszámla-szerződésben megjelölt levelezési 
/székhelyre postázásra kerülnek. A Felek megállapodnak, hogy

elérésének megszüntetése, illetve a Sberbank Online Banking Szerződés megszűnése e tekintetben
ának is minősül.  

limitek és jogosultságok 
Ügyfélazonosító Token gyári száma Limit/nap ** 

  HUF

  HUF

  HUF

  HUF

  HUF

limit/nap: 20 Millió HUF. 
az egy naptári napon indított utalásokra vonatkozik.  
eltérő limittel kívánja a szolgáltatást igénybe venni, kérjük azt itt jelöl

Sberbank Online Banking szolgáltatás gondoskodik a nem forint devizanemeknek az aznap érvényes 

egyedüli,     A – elsőhelyi,   B – másodhelyi, illetve     N – nincs utalványozási jogosultsága.

A BANK TÖLTI KI ! 
Egyszeri szolgáltatási díj (igénylési díj) 

Jóváhagyta Ügyintéző 

Kelt: _____________________, 20____. ____ .____.                 A számlatulajdonos aláírása a banknál 

Amennyiben Ön a lapon beírhatónál több számlára köt szerződést, vagy a számlákhoz (is) kíván értéknaptól független Napi 
tranzakciós limitet rendelni, Folytatólapot töltsön ki  

A mellékelt Folytatólapok száma

 
1.sz. melléklet 

ődés 

Szolgáltatás megszüntetése 

Aláírók száma 

 

 

 

 

 

� Deviza átutalások 
déskötést kezdeményez, mely szerződéses viszony az 

 jóváhagyásával jön létre, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a szerződés hatálybalépését 
n rendelkezés nélkül a szolgáltatás díjával Számlatulajdonos díjszámlaként megjelölt számláját megterhelje.  

Sberbank Online Banking Szolgáltatás 
megismertem, fenntartás nélkül elfogadom és magamra nézve kötelezőnek 

elérésének megszüntetése esetén – ideértve a jelen 
az adott bankszámla kivonata nem került postai úton továbbításra, a 

ődésben megjelölt levelezési 
. A Felek megállapodnak, hogy bankszámlák Sberbank 

űnése e tekintetben egyben a 

 Jogosultság   *** 
HUF  E – A – B – N  
HUF  E – A – B – N 
HUF  E – A – B – N 
HUF  E – A – B – N 
HUF  E – A – B – N 

kívánja a szolgáltatást igénybe venni, kérjük azt itt jelölje forintban.  
szolgáltatás gondoskodik a nem forint devizanemeknek az aznap érvényes 

nincs utalványozási jogosultsága. 

HUF 
 

A számlatulajdonos aláírása a banknál 

dést, vagy a számlákhoz (is) kíván értéknaptól független Napi 

olytatólapok száma: db 



 

 

Sberbank Online Banking
 

 

A számlatulajdonos adatai 
Név / Cég neve  

Ügyfélszám  

 

A szolgáltatásba bevont további folyószámlák illetve betétszámlák
Folyószámla (6)   

Folyószámla (7)  

Folyószámla (8)  

Folyószámla (9)  

Folyószámla (10)  

Betétszámla (4)  

Betétszámla (5)  

Betétszámla (6)  

Betétszámla (7)  

 

Ügyfélkódonként és számlánkénti limit beállítása
Ügyfélazonosító 
Folyószámla  

Folyószámla  

Folyószámla  

Folyószámla  

Folyószámla  

Ügyfélazonosító 
Folyószámla  

Folyószámla  

Folyószámla  

Folyószámla  

Folyószámla  

Ügyfélazonosító 
Folyószámla  

Folyószámla  

Folyószámla  

Folyószámla  

Folyószámla  

Ügyfélazonosító 
Folyószámla  

Folyószámla  

Folyószámla  

Folyószámla  

Folyószámla  

 
 
Kelt: _____________________, 20____. ____ .____.      
 

 

 

Sberbank Online Banking Igénylőlap és Szerződés (Folytatólap)

A folytatólap sorszáma:

 

A szolgáltatásba bevont további folyószámlák illetve betétszámlák 

Ügyfélkódonként és számlánkénti limit beállítása
88

88

88

88

Kelt: _____________________, 20____. ____ .____.      A számlatulajdonos aláírása a banknál bejelentett módon

 
1.sz. melléklet 

dés (Folytatólap) 

A folytatólap sorszáma:  

Aláírók száma 

 

 

 

 

 

Ügyfélkódonként és számlánkénti limit beállítása 
88 

HUF/nap 

HUF/nap 

HUF/nap 

HUF/nap 

HUF/nap 

88 

HUF/nap 

HUF/nap 

HUF/nap 

HUF/nap 

HUF/nap 

88 

HUF/nap 

HUF/nap 

HUF/nap 

HUF/nap 

HUF/nap 

88 

HUF/nap 

HUF/nap 

HUF/nap 

HUF/nap 

HUF/nap 

számlatulajdonos aláírása a banknál bejelentett módon 


