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Bevezetés

A rendszer használatával Ön az Interneten keresztül intézheti bankügyeit:

• Megnézheti, kinyomtathatja és (további feldolgozás céljából) letöltheti bankszámlái könyve-

lési kivonatát

• Lekérdezheti napi egyenlegét, rendelkezésre álló egyenlegét és számlaforgalmát

• Tájékozódhat tárgynapi számlamozgásairól

• Belföldi átutalási megbízásokat tud indítani

• Deviza alapú átutalási megbízásokat tud indítani

• Más programrendszerben készített, akár több tételt is tartalmazó belföldi HUF és devizás 

átutalásait beolvashatja, és a bankba küldheti a rendszer segítségével.

• Megtekintheti a Bank által elektronikusan küldött üzeneteket (beküldéskor nem feldolgozott 

megbízásokról, beérkező beszedésekről, illetve közérdekű információkról).

A szolgáltatás háromszintű azonosítási eljárással biztosítja Ügyfeleink adatainak sérthetetlensé-

gét és biztonságát.

• Az első szint a titkosított adatátviteli szabvány szerint szervezett adatforgalommal valósul 

meg (ún. SSL-csatornát használja a program az Ügyfél gépe és a bank között).

• Második és harmadik szintet azonosítóval történő aláírás / jóváhagyás esetén

 ○ SMS-ben kiküldött OTP (one-time-password) kód, bejelentkezési kód (jelszó), 

illetve Token által generált PIN kód használata jelenti.

• Második és harmadik szintet Mobilbankkal történő aláírás / jóváhagyás esetén

 ○ QR kód lefotózását követően továbbá

 ○ „azonnali értesítés” küldését követően

MPIN, illetve biometrikus (ujjlenyomat, Face ID) azonosítás használata jelenti.

Bevezetés

ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

BIZTONSÁG
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Bevezetés

Kérjük, hogy az első bejelentkezéskor kövesse a szoftver által megadott lépéseket és változtassa 

meg a bankfiókban történő felhasználói adatrögzítés után, SMS-ben kapott kódot (jelszót). Az új 

kód (jelszó) számokból és az angol ábécé betűiből állhat, és legalább hat karakter hosszúnak kell 

lennie. A jelszó NEM tartalmazhat ékezetes betűket vagy írásjeleket. A bejelentkezési kód (jelszó) 

kis és nagybetű használatára érzékeny!

Kérjük, hogy a bejelentkezési kódját saját érdekében tartsa titokban. Lehetőleg ne írja fel, de 

semmiképpen se tartsa a jelszavakat és a Tokent egyazon helyen! Lehetőség van továbbá a Sber-

bank Online hozzáférés ügyfél által történő letiltására a belépési kódok háromszori hibás meg-

adásával. A letiltást csak a Bank engedélyével és közreműködésével lehet feloldani.

Ezt a funkciót akkor használja, ha feltételezi, hogy illetéktelen személy birtokában vannak a hoz-

záférési kódjai vagy az SMS tranzakciós kód fogadására regisztrált telefonkészüléke.
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Első használat

A rendszert a Sberbank Magyarország Zrt. honlapján (www.sberbank.hu) az [Online banking] 

gombra kattintva, vagy a https://online.sberbank.hu/ címen éri el.

Első belépés esetén kérjük válassza a „Bejelentkezés azonosítóval” módot.

A belépéskor a szerződésen feltűntetett 88-cal kezdődő, 8 számjegyből álló Felhasználói azono-

sítót kell a bejelentkező képernyő megfelelő beviteli mezőjébe beírni. A Felhasználói azonosító 

nem változtatható meg.

A Bejelentkezési (kezdeti) kód (jelszó) a bankfiókban történő adatrögzítés után SMS formájá-

ban kerül kiküldésre az Ön által megadott mobiltelefonszámra. A login ablakban a [Segítség] 

linkre, illetve a bejelentkezési oldal alsó részén található linkekre kattintva segítséget kaphat és 

hasznos ismereteket olvashat a rendszer működéséről, valamint a titokvédelem Bankunk által 

javasolt szabályairól.

Amennyiben azt a hibaüzenetet kapja, hogy „Hozzáférés megtagadva”, akkor ellenőrizze, hogy 

jól adta-e meg az adatokat (Felhasználó név + kezdeti Bejelentkezési jelszó). Ellenőrizze a bil-

lentyűzet beállításait (pl. Caps Lock nincs-e véletlenül bekapcsolva), és próbálkozzon újra. 

Első használat

BELÉPÉS
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Első használat

Kettő elrontott próbálkozás után egy 5 jegyű el-

lenőrző kód megadása is szükséges a továbblé-

péshez.

Három próbálkozás után a rendszer kizárja az adott Felhasználói azonosítót, ilyen esetben, illet-

ve ha a fenti felirat már negyedszer jelenik meg, a [Nem tud belépni?] linkre kattintva olvashatja 

el a teendőket.

A Sberbank Telebank telefonszáma: 06-1-5-57-58-59, e-mail: info@sberbank.hu.
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Első használat

Az első belépés során a program kötelezi a felhasználót a kezdeti Bejelentkezési kód (jelszó) 

megváltoztatására.

Az új kód (jelszó) számokból és az angol ábécé betűiből állhat, és legalább hat karakter hosszú-

nak kell lennie. A jelszó NEM tartalmazhat ékezetes betűket vagy írásjeleket. A Bejelentkezési 

kód (jelszó) kis és nagybetű használatára érzékeny!

A KEZDETI JELSZÓ MEGVÁLTOZTATÁSA
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Első használat

Adja meg régi jelszavát (kezdeti jelszó) majd Új jelszó és Új jelszó ismétléséhez írja be az új jel-

szavát (adjon meg egy ön által választott, legalább 6 karakter hosszú jelsorozatot.). Ezután kat-

tintson az [SMS küldés] gombra és adja meg az SMS–ben kapott 6 jegyű kódot a [Kód] mezőben.
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Első használat

Hiteles aláírás (SMS PIN) esetén az üzenet:

Ezt követően pedig megjelenik a Netbank Kezdőoldala, melyen keresztül elérhetők a biztosított 

pénzügyi funkciók.

Amennyiben az új Bejelentkezési kód (jelszó) ismétlése sikertelen lenne, arról a program a fel-

használót tájékoztatja. Ha pedig az SMS kódot () hibásan adta meg, arról az alábbi hibaüzenet 

jelenik meg: 
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Belépés és tranzakció jóváhagyás 
Belépés és tranzakció jóváhagyás 

A már rendelkezésre álló SMS jóváhagyás mellett a Sberbank Mobilbank alkalmazás segítsé-
gével (QR kóddal, „Azonnali értesítéssel” majd Biometrikus/MPIN-el való azonosítással) is be-

léphetnek Netbank felületünkre, illetve a Netbankban indított tranzakcióikat is jóváhagyhatják 

az új funkciók segítségével.

Az új bejelentkezési és aláírási lehetőségek csak azon ügyfeleink számára lesznek elérhetőek, 

akik letöltötték és okostelefonjukon telepítették a Sberbank Mobilbank alkalmazást, vala-
mint rendelkeznek mobilbank regisztrációval.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ügyfeleink a bejelentkezés és tranzakció (vagy egyéb művelet) aláírása során választhat az új 

lehetőségek között.



11

Belépés és tranzakció jóváhagyás 

Bejelentkezés QR kóddal

Amennyiben QR kóddal szeretné azonosítani magát:

• A Netbank belépő oldalán kattintson a „Bejelentkezés QR kóddal” gombra.

• Mobilkészülékén nyissa meg a Sberbank Mobilbank alkalmazást.

• Az alkalmazáson belül válassza ki a „QR kód beolvasás” opciót.

• Mobilkészüléke kamerájának segítségével olvassa be a Netbank képernyőjén megjelenő QR 

kódot, majd a készüléken biometrikus azonosítással (ujjlenyomat, Face ID) vagy MPIN-nel 

hagyja jóvá a bejelentkezést.

Bejelentkezés Biometria vagy MPIN használatával („Azonnali értesítéssel”)

Amennyiben Ön a Netbank azonosítójával szeretne bejelentkezni, az azonosító és a jelszó meg-

adása után mobilkészülékére érkezni fog egy „azonnali értesítés” üzenet, abban az esetben ha 

rendelkezik mobilbank regisztrációval.  Abban az esetben, ha nem érkezik meg a várt push üze-

net és az nem látható a mobilkészülék értesítési sávjában, akkor lépjen be a Sberbank Mobilbank 

alkalmazásba és az applikáció főoldalán megtalálható „Azonnali értesítések” gomb használatá-

val jóváhagyhatja a bejelentkezést biometrikus azonosítással (ujjlenyomat vagy Face ID), vagy 

MPIN kód megadásával.

Netbank képernyő Mobil applikáció
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Belépés és tranzakció jóváhagyás 

A jóváhagyást követően mobilkészülékén megjelenik egy üzenet a sikeres jóváhagyásról, a Net-

bankon pedig megjelenik a kezdőoldal.

Ha sms azonosítással szeretne belépni, erre továbbra is van lehetősége. A „Bejelentkezés azo-

nosítóval” gombra kattintás és sikeres azonosítás után lépjen a „Belépés SMS kóddal” menüre.

Azonnali értesítés elküldve

Bejelentkezés SMS kód használatával

Mobil alkalmazás képernyői
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Belépés és tranzakció jóváhagyás 

Tranzakció (és egyéb műveletek) jóváhagyásának folyamata

Netbankban végzett műveleteit ügyfeleink ezentúl QR kód és „Azonnali értesítés” segítségével 

(Biometrikus azonosítás vagy MPIN kód használatával) is jóváhagyhatják.

A Sberbank Mobilbank applikáció letölthető az alábbi applikáció boltokból:

Tranzakció jóváhagyás lehetőségei

https://apps.apple.com/hu/app/sberbank-mobile-bank/id672685209
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guidance.android.apps.volksbank.banklet&hl=hu
https://appgallery.huawei.com/app/C102633953
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Napi használat

A bejelentkezés után megjelenő képernyőn megjelenik az összes számla, melyekre az adott 

felhasználónak lekérdezési (illetve beállítástól függően rendelkezési) joga van. A listanézetben 

feltüntetésre kerül az összes lekérdezhető számla adott pillanatban elérhető egyenlege, mely 

az utolsó könyvelési kivonat záróegyenlegétől akkor tér el, ha a számlához tartozik hitelkeret, 

illetve, ha a tárgynapon történtek számlamozgások. A képernyő jobb felső részén található szem 

ikonra kattintva a számlaegyenlegek elrejthetők. A számlalistát is tartalmazó kezdőképernyőre a 

Sberbank Online logóra kattintva bármely menüpontból visszatérhet.

Napi használat

ELÉRHETŐ EGYENLEG, SZÁMLATÖRTÉNET
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Napi használat

Az elérhető egyenleg melletti narancssárga nyílra vagy az [Utolsó 10 tranzakció] gyors linkre kat-

tintva megjelenítésre kerül az utolsó 10 tranzakció (legfelül a legfrissebb). A könnyebb áttekint-

hetőség érdekében a terhelések piros színnel, a jóváírások zöld színnel kerülnek megjelenítésre.

Ez a nézet gyors áttekintésre szolgál, a képernyőn csak a tranzakciók alapadatai kerülnek meg-

jelenítésre. A tranzakció további adatai lekérdezhetőek a tételek összegei után megjelenő nyílra 

kattintva. A [Számlainformációk] / [Napi egyenlegek], illetve a [Számlainformációk] / [Számlatör-

ténet] menüpontokban is megjelennek ugyanezek az információk. 

A [Számlainformációk] / [Számlatörténet] menü nem csak a baloldali menüsorból, hanem a be-

jelentkezéskor megjelenő képernyőről, a számlaszám alatti gyors linkről is elérhető.
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Napi használat

Egy tranzakcióhoz több könyvelési tétel is tartozhat, pl. kimenő belföldi utalás esetén a tranz-

akciós összeg, illetve az utalás költsége. Az összetartozó tételek a „könyvelési szöveg” mezőben 

megjelenített azonosító szám alapján rendelhetők egymáshoz. 

A Számlainformációk/Számlatörténet és a Számlainformációk/Napi egyenlegek menüpontok-

ban az utolsó 400 nap tranzakciói kerülnek megjelenítésre. A Számlatörténet menüpontban a 

tételek minden oszlop szerint rendezhetőek, növekvő és csökkenő sorrendben is. A rendezési 

elvet az oszlopnév után megjelenő nyilacska mutatja. 

A Számlatörténet menüben az oldal jobb felső részén elérhető kereső funkcióval szűkíthető a 

megjelenített tranzakciók listája: itt megkereshet egy adott tranzakciót. A „keresett szöveg” mező 

a közlemény és a partner mezőkre vizsgál. A rendszer a terheléseket negatív előjellel együtt keze-

li, a terhelésekre történő kereséseknél ezt kérjük vegye figyelembe! 
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Napi használat

A [Keresés] gombra kattintva megjelenítésre kerülnek a feltételeknek megfelelő tranzakciók. 

Az [Új keresés] gombra kattintva a korábban megadott szűrőfeltételek törlésre kerülnek.

A [Számlainformáció] / [Számlakivonatok] menüpontban előző, már lezárt havi kivonatot tölthet 

le pdf formátumban, melynek folyamata a következő: a menüpontban ki kell választani a szám-

laszámot, illetve megadni mely időpontok közti havi kivonatot szeretné letölteni. Ezután a ke-

resés gombra kell kattintani. Ekkor megjelennek a kiválasztott időtartamhoz tartozó kivonatok, 

melyeket a sor végén található „HU” feliratra kattintva tud pdf formátumban letölteni.

Ez a kivonat hiteles kivonat, bank aláírása nélkül érvényes, megegyezik a postai úton küldhető 

számlakivonattal. 

Ebben a menüpontban a legutolsó kivonat generálását követő könyvelési napokra vonatkozó 

tranzakciók nem kerülnek megjelenítésre.  

SZÁMLAINFORMÁCIÓK, KIVONATOK, TÁRGYNAPI ELŐJEGYZETT TÉTELEK
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Napi használat

A [Számlainformáció] / [Napi egyenlegek] menüpont a kivonatok könyvelt nyitó/záró egyenlegeit 

is tartalmazza, mely többlet-információ a [Számlainformáció] / [Számlatörténet]-menüpontban 

megjelenített adatokhoz képest. A [Napi egyenlegek] menüpont könyvelési nap szerinti bontás-

ban jeleníti meg a számlatörténetet. Az Online Banking (könyvelési) kivonatok napi gyakoriság-

gal készülnek: minden olyan napra készül könyvelési kivonat, amelyen történt számlamozgás. 

A [Számlainformáció] / [Napi egyenlegek] és a Számlainformáció] / [Számlatörténet]-menüpon-

tokban a számlán történt összes számlamozgás megjelenítésre kerül.  

A kívánt számlára kattintva megjelenítésre kerülnek a tárgynapi Előjegyzett tételek, vagy ezek 

hiányában (amennyiben a lekérdezés időpontjában még nem kerültek előjegyzésre tárgynapi 

tételek) a legutóbbi könyvelési kivonat.
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Napi használat

A Kivonat dátuma, sorszáma legördíthető mezőben választhatja ki, melyik dátumú kivonatot kí-

vánja megnézni: a kivonatokat 400 napra visszamenőleg jeleníti meg a rendszer. A kivonatok 

nyomtatása a [Nyomtatás] gomb segítségével történik. A kivonat, illetve a nyomtatandó adatok 

PDF  fájlba mentődnek, vagy nyílnak meg.

A [Megbízástörténet] / [Megbízástörténet] menüben a korábban a Sberbank Online rendszeren 

keresztül létrehozott átutalási megbízásait tekintheti meg 14 napra visszamenőleg.

MEGBÍZÁSTÖRTÉNET
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Napi használat

A [Megbízástörténet] / [Folyamatban lévő] menüpontban azok az ügyfél által kezdeményezett 

tételek szerepelnek, amelyek nem kerültek még sikeresen beküldésre a bankba: vagy az aláírás 

hiánya, vagy limittúllépés, vagy ügyfél általi felfüggesztés miatt.
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Napi használat

Belföldi forint átutalásként kell rögzíteni azokat a megbízásokat, melyeknél a megbízó és a ked-

vezményezett számla is Magyarországon vezetett forint (HUF) számla és a tranzakció devizane-

me is forint (HUF).

Belföldi Forint átutalási megbízást többféleképpen van lehetősége rögzíteni: egyedi, eseti megbí-

zásként, rendszeres időközönként ismétlődő tartós megbízásként, illetve megbízáscsomag készí-

tésével. Megbízáscsomag létrehozásakor ugyanarról a megbízó számláról több eseti utalást is rög-

zíthet, melyeket egyetlen aláírással, csomagként küld a bankba (lásd Megbízáscsomagok fejezet).

Egyedi megbízások

• A kezdő képernyőn a számlaszám alatti „forint átutalás” vagy „Csekk befizetés” gyors linkre 

kattintva.

• A bal oldali menüben az [Átutalások] / [Forint átutalás], a [Csekk befizetés] vagy a [Forint 

átvezetés] almenüpontokban (Forint átvezetés menüpontban csak olyan megbízás rögzít-

hető, ahol a forrásszámla és a kedvezményezett számla ugyanahhoz az Ügyfélhez tartozik és 

mindkét számla devizaneme HUF.)

A bejelentkezési oldal alsó részén található Gyors utalás menüből (csak a korábban már elmen-

tett partnerek részére, közlemény megadása nélkül lehet innen utalni). A megbízás űrlapokon a 

BELFÖLDI FORINT ÁTUTALÁSOK
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Napi használat

A megbízás űrlapokon kötelezően kitöltendő mezőket csillag jelöli.

Belföldi megbízás csak forint (HUF) devizanemű számláról kezdeményezhető. 

Ha a felhasználónak csak 1 db HUF devizanemű számlára van utalási jogosultsága, a forrásszám-

la mező automatikusan kitöltésre kerül. Több HUF számla feletti rendelkezési jogosultság esetén 

a forrásszámla mezőbe kattintva a kapott listából ki kell választani a megfelelő forrásszámlát.
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Napi használat

A kedvezményezett adatait fel lehet tölteni a megbízás rögzítésekor, illetve a “partnerek” linkre 

kattintva ki lehet választani a korábban mentett partnerek közül.

Az átutalások készítése közben a Partnertörzs bővíthető, a “mentés a partnerek közé” jelölő négy-

zet bejelölésével. A kedvezményezett számlaszáma kétféle formátumban adható meg: 24 karak-

ter hosszú GIRO számlaszámként, vagy IBAN formátumban (28 karakter hosszú nemzetközi szám-

laszám formátum, az első két karakter belföldi forint átutalás esetében minden esetben: HU).

A partnerkeresőben nemcsak keresni lehet a partner nevének vagy számlaszámának egy részé-

re, hanem a lista mindkét kategória szerint rendezhető is. A rendezési elvet narancs nyíl mutatja 

a címsorban.
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Amennyiben a tényleges kedvezményezett nem azonos a címzett számla tulajdonosával, a To-

vábbi paraméterek rovatban van lehetőség a tényleges kedvezményezett adatainak megadásá-

ra: A kötelező mezők kitöltését a program ellenőrzi, és jelez, ha egy vagy több kötelező mező 

kitöltése elmaradt. 

Az üzenetre példa:

A szükséges mezők kitöltése után a [Mentés] gombra kattintva a program kéri az utalás aláírását 

QR kóddal, azonnali értesítéssel indítva Mobilbankos jóváhagyással (MPIN / biometrikus azono-

sítás), illetve az SMS–ben kapott kód segítségével és a bejelentkezési jelszó megadásával.

Legfeljebb a szerződésében megadott napi limit összesített összeghatárig jogosult Mobilbank-

kal, illetve SMS-ben kapott kóddal tranzakciót kezdeményezni. SMS esetén a kiválasztott összeg-

határon felül SMS kód mellett a TOKEN kódjára is szüksége van (amennyiben rendelkezik ilyen 

eszközzel) a tranzakció jóváhagyásához.
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Az aláírásra váró tételekre és a félkész megbízáscsomagokra a képernyő tetején, illetve a kilépés 

előtt figyelmezteti a felhasználót a rendszer.
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Megfelelő aláírás és napi átutalási limit esetén (amennyiben a rögzített átutalás összege belefér 

a felhasználó Sberbank Online-ra vonatkozó fennmaradó napi átutalási limitjébe) a bank az át-

utalást végrehajtásra átveszi.

Sikeresen aláírt megbízás adatai csak akkor módosíthatóak, ha az ügyfél a további részletek 

mezőben jövőbeni dátumra állította az utalás értéknapját és a bankba küldés dátumát is. Ha a 

bankba küldés dátumaként tárgynapot ad meg, a sikeresen aláírt megbízás státusza: „bankba 

küldve” – az ilyen státuszú megbízások az Online banking rendszeren keresztül már nem módo-

síthatóak.

Ha az SMS-ben kapott kódot vagy a bejelentkezési jelszavát rosszul adta meg, a program a vég-

rehajtást megtagadja:

Amennyiben az utalással a szerződéskor beállított napi limitet meghaladja, akkor a program je-

lez, és nem fogadja be az utalást.

A sikeres küldés után az utalás adatait kinyomtathatja, vagy egy következő utalást kezdhet rög-

zíteni. A bankba küldés napján az átutalási megbízás a [Megbízástörténet] / [Folyamatban lévő] 

menüpontban is elérhető, a következő naptól azonban (Beküldést követő 14 napig) már csak a 

[Megbízástörténet] / [Megbízástörténet] menüben kerül megjelenítésre. 

A beküldött forint, illetve deviza átutalási megbízásokat azok lekönyvelése után a [Számlainfor-

mációk] / [Számlatörténet] menüben láthatja, illetve a [Számlainformációk] / [Napi egyenlegek] 

menüben a beküldés napján a tárgynapi tételek között (később a kivonaton), ha a küldő számla 

kiválasztását követően a tárgynapi tételek megtekintését választja: “Előjegyzett tételek” sor. 

SMS-es aláírás esetén amennyiben Ön háromszor elrontotta az aláíró kódját, abban az esetben 

letiltásra kerül a TOKEN vagy SMS kóddal történő aláírás. Az eszköz feloldásához kérjük, hívja fel 

a Call Center–t ( +36-1-5-57-58-59), vagy látogassa meg bármelyik bankfiókunkat.
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Tartós megbízások

Az [Egyéb megbízások] / [Forint tartós megbízások] menüben rendszeres időközönként ismétlő-

dő, állandó összegű és közleményű átutalási megbízást adhat meg. 

Tartós megbízások esetén meg kell adni az

• első tranzakció dátumát

• az utolsó tranzakció dátumát

• a megbízás gyakoriságát

Figyelem!

• Fokozottan ügyeljen a helyes gyakoriság kiválasztására!

• A tartós megbízás legkorábbi kezdő dátuma a tárgynapot követő nap lehet. 

• Ha kezdő dátumként a tárgynapot adja meg, azt havi gyakoriság esetén csak a következő 

hónap adott napján teljesíti a Bank első alkalommal. 

• A megbízás a megadott végdátumot követően automatikusan törlődik.

• Az esedékesség napján a tétel automatikusan beküldésre kerül a bankba.
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Megbízáscsomag létrehozásakor ugyanarról a megbízó számláról több átutalási megbízást is 

rögzíthet, melyeket egyetlen aláírással, csomagként küldhet a bankba. A megfelelő menüpont 

alatt lehetőség van a következő típusú megbízáscsomagok létrehozására:

• Forint megbízáscsomag

• Deviza megbízáscsomag

• SEPA megbízáscsomag

Valamelyik fenti menüpont kiválasztásával az adott típusú megbízáscsomagok listáját látja. A lis-

tából választva megtekintheti a megbízáscsomag részleteit, szerkesztheti, törölheti, felfüggeszt-

heti azokat. A fejlécben található [Új] gombra kattintva hozhat létre új megbízáscsomagot. Ekkor 

meg kell adnia a terhelendő számlaszámot, a bankba küldés dátumát, illetve a csomag nevét.

MEGBÍZÁSCSOMAGOK
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A [Kész] gombra kattintva hozhatja létre a megbízáscsomagot. Ezt követően rögzíthet megbízá-

sokat a csomagba az [Új megbízás] linkre kattintva:

Az egyes tételek szerkesztéséhez nyissa le a tételhez tartozó nyilat, és kattintson a [Szerkesztés] 

linkre. Ha befejezte a tételek rögzítését, a [Csomag kész] linkre kattintva tudja lezárni az adatrög-

zítést. Ezt követően tudja aláírni a megbízáscsomagot.

Deviza átutalás: minden olyan megbízás, ami nem belföldi GIRO utalás. A bankon belüli, eltérő 

devizanemben vezetett számlák közötti átvezetést is deviza átutalásként kell rögzíteni. 

A devizautalások két csoportra bonthatóak:

DEVIZA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSOK
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1. SEPA deviza átutalás:
Azon deviza átutalásokat, melyeknél a tranzakció devizaneme EUR, és a kedvezményezett bank-

ja SEPA 2016.11.01-től SEPA utalásként kell rögzíteni, a SEPA megbízások modulban.

A kedvezményezett bankja SEPA tagbank, illetve a SEPA-n keresztül elérhető
• SEPA országok: az Európai Unió 27 tagállama (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehor-

szág, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollan-

dia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Német-

ország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország), 

valamint Svájc, Izland, Liechtenstein, Monaco és Norvégia

SEPA utalások esetén

• A kedvezményezett számlaszáma kizárólag IBAN formátumban kerülhet megadásra 

(Könnyítés a nem SEPA deviza átutalásokhoz képest, hogy SEPA átutalás esetén nem köte-

lező megadni a kedvezményezett bankjának SWIFT kódját, vagy címét, a kedvezményezett 

bankjának azonosítása az IBAN számlaszám alapján történik.)

• Költségviselés módja kizárólag osztott költségviselés lehet, azaz minden fél viseli a saját 

bankjának költségeit (SHA)

2. Minden egyéb (nem SEPA) deviza átutalást a Deviza átutalások menüpontban 
kell rögzíteni.

A helyes deviza átutalási típus kiválasztását az [Átutalások / Deviza átutalás] menüpont alatt 

megjelenő varázsló funkció segíti, amelyben az utalás típusát befolyásoló alapadatok megadása 

után (devizanem, kedvezményezett bankjának országa) a rendszer meghatározza a deviza át-

utalás típusát és az adott típushoz tartozó adatokat jeleníti meg. Azok a felhasználók, akik nem 

igénylik a varázsló funkciót, az [Egyéb átutalások] menüpont alatt továbbra is megtalálják külön 

a [SEPA deviza átutalás] és a nem SEPA [Deviza átutalás] funkciókat.

A deviza átutalási megbízások feldolgozása 14:00 órát követően történik meg.
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SEPA deviza utalás
A SEPA átutalások készítése hasonló a belföldi forintos átutalásokéhoz. SEPA átutalás minden 

olyan számláról indítható, amelynek vonatkozásában a felhasználó rendelkezik SEPA megbízás 

rögzítési jogosultsággal. SEPA átutalási megbízást az [Egyéb megbízások / SEPA deviza átutalás] 

menüpontban készíthetünk. A megbízás rögzítési nézetben a kötelező mezők csillaggal vannak 

megjelölve.  A forrásszámla bármely devizanemben vezetett számla lehet.

A SEPA megbízás rögzítésekor az IBAN-only szabály érvényes: a kedvezményezett és a megbízó 

esetében is elegendő az IBAN számlaszám megadása, SWIFT/BIC kódok megadása nem kötelező. 

A SEPA rendszerben a latin ábécé karakterkészlete használható. A megbízás rögzítésekor használt 

egyéb ékezetes karakterek átalakításra kerülnek latin karakterkészlet megfelelő betűjévé, ilyen 

formában kerülnek kiküldésre a címzett felé, és így jelennek meg majd a számlakivonaton is:
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A partnertörzs bővíthető a megbízás rögzítésekor, ha a Kedvezményezett mentése jelölő négyze-

tet bejelöli. A SEPA átutalások aláírása, nyomtatása, áttekintő listája, és a rögzítéskor, aláíráskor 

küldött hibaüzenetek hasonlóak a Belföldi átutalásokéhoz, ezeket legyen kedves a 3.4.1 fejezet-

ben áttekinteni.

Deviza megbízások
Deviza átutalási megbízást az [Átutalások] / [Deviza átutalás] menüpontban rögzíthet. SEPA kri-

tériumoknak megfelelő megbízás Deviza átutalásként nem küldhető, ezeket a SEPA megbízások 

menüben rögzítse. Ha nem tudja eldönteni, hogy melyik menüpontot válassza devizautalása 

rögzítéséhez, akkor a devizautalások menüben a varázsló segítségével rögzítse az adatokat.

A nem SEPA, egyéb deviza átutalások készítése hasonló a belföldi, forintos, illetve a SEPA át-

utalásokéhoz. Deviza átutalás minden olyan számláról indítható, amelynek vonatkozásában a 

felhasználó rendelkezik deviza megbízás rögzítési jogosultsággal.

A forrásszámla kiválasztásával a megbízó címe kötelező mező, amely nem töltődik ki automati-

kusan, ezért célszerű elmenteni a devizautaláshoz a megbízót a [Beállítások] / [Deviza megbízók] 

menüpontban. A megbízó cím mezőt az átutalás rögzítése során is feltöltheti. 

A forrásszámla bármely devizanemben vezetett számla lehet.
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A partnertörzs bővíthető az átutalási megbízás készítésekor, a „mentés a partnerek közé” jelölő 

négyzet bejelölésével.

Amennyiben rendelkezésére áll a kedvezményezett IBAN számlaszáma, jelölje be az IBAN számla 

jelölőnégyzetet. 

Deviza utalások menüpontban a kedvezményezett SWIFT kódjának megadása ajánlott: SWIFT 

kód hiányában, a kedvezményezett bank cím adatainak megadásával a megbízás beküldhető, 

de extra díjtétel kerül felszámolásra. 

SWIFT kód és IBAN számlaszám hiányában pontosan adja meg a kedvezményezett bankjára vo-

natkozó adatokat, mivel ebben az esetben a kedvezményezett bankjának azonosítása ezen ada-

tok segítségével történik.

A kötelező mezők kitöltését a program ellenőrzi, és jelezi, ha egy vagy több kötelező mező kitöl-

tése elmaradt. Példa:

A program figyelmeztet, ha a megbízásban nem megengedett speciális karaktereket használ:

Ha a megbízást helyesen tölti ki, a program a forintos utaláshoz hasonlóan kéri a megbízás alá-

írással történő érvényesítését.

Az Egyéb deviza átutalások aláírása, nyomtatása, áttekintő listája, és a rögzítéskor, aláíráskor kül-

dött hibaüzenetek hasonlóak a Belföldi átutalásokéhoz, kérjük ezeket a 3.3 fejezetben tekintse át.

Az Egyéb megbízások menüpont alatt:

• tud rögzíteni VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszerben indított) átutalási megbízást;

• tud rögzíteni Azonnali beszedési megbízást (felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbí-

zás / hatósági átutalási megbízás);

• tud rögzíteni SEPA és egyéb deviza átutalásokat. (lásd Deviza átutalási megbízások fejezet)

• tud importálni más rendszerrel készített megbízás-file-t.

EGYÉB MEGBÍZÁSOK
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Azonnali beszedés

Azonnali beszedést abban az esetben rögzíthet amennyiben van rá felhatalmazása, a beszedéshez 

jogcímet szükséges megadnia. Rögzítése hasonló a belföldi forint átutalásokéhoz. Azonnali besze-

dési megbízás kezdeményezésekor célszámlaként a forint számlák rögzíthetők. Azonnali beszedési 

megbízás rögzítése során használhatja a korábban rögzített, belföldi forint átutalás rögzítésekor 

mentett partnereit, valamint itt is van lehetősége új partner rögzítésére. Az azonnali beszedési 

megbízás aláírására a belföldi forint átutalási megbízás aláírásával azonos módon történik.
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Megbízás fájl importálása

Más programban készített kész átutalás fájlokat a Megbízásfájl importálása menüben olvashatók 

be. A beolvasható fájlok formátuma: 

• Forint átutalás: UNG, HCT

• Deviza átutalás: HUA

• SEPA deviza átutalás: CCT (SCT)

A Forint utalásfájlok formátumleírása a GIRO Zrt. honlapján (https://www.giro.hu/dokumen-

tumtar/), a SEPA utalásfájlok formátumleírása a European Payment Council honlapján (https://

www.europeanpaymentscouncil.eu) érhető el. HUA formátumleírást kérjen a Sberbank Electro-

nic Banking csoportjától.

A [Tallózás] gombra feljövő keresőablakban keresse meg a fájlt tartalmazó könyvtárat és válasz-

sza ki a beolvasandó fájlt!
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A fájl kiválasztása és a Bankba küldés dátumának a rögzítése után az [Importálás] gombra a 

program megkezdi a fájl vizsgálatát. Ha mindent rendben talált, akkor a tételeket a Megbízás-

csomagok között találja és hagyhatja jóvá.

A rendszer lehetővé teszi több megbízó személy rögzítését. Új megbízás létrehozása esetén a 

felhasználó választhat a létrehozott megbízók közül. A következő típusú megbízók létrehozására 

van lehetőség:

• SEPA megbízó

• Deviza megbízó

Forint átutalás esetén a megbízó minden esetben a számlatulajdonos.

Valamelyik fenti menüpontot kiválasztva az adott típusú megbízók listáját látja. A listából vá-

lasztva megtekintheti a megbízó részleteit, szerkesztheti, törölheti azokat. A fejlécben található 

[Új] gombra kattintva hozhat létre új megbízót. Ekkor meg kell adnia a számlát, amelyikhez a 

létrehozandó megbízó tartozik (későbbi terhelendő számlaszám), a megbízó nevét és címét.

MEGBÍZÓK
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A Felhasználói profil használatával módosíthatja a személyes adatait (megszólítási név és cím).

A [Jogi nyilatkozatok] menüpontban tekinthetők meg és tölthetők le az „online átszerződés”, 

illetve az esetlegesen, Netbankon kitöltött Hitelmoratórium nyilatkozat dokumentumok. Későb-

biekben minden online kitöltött szerződés ebben a menüpontban érhető el újra.

FELHASZNÁLÓI PROFIL

JOGI NYILATKOZATOK
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Az [Aláírási beállítások] menüpontban érhető az utolsó aláírás ideje, illetve, hogy ez milyen esz-

közzel történt. Itt található, mely telefonszámot adott meg és érkezik meg az aláíráshoz szük-

séges kód és a beállított napi limit. TOKEN és SMS jelszónál is ellenőrizhető az utolsó használat 

pontos ideje.

Amennyiben Ön háromszor elrontotta az aláíró kódját, abban az esetben letiltásra kerül a TOKEN 

vagy SMS kóddal történő aláírás. Az eszköz feloldásához kérjük, hívja fel a Call Center–t ( +36-1-

5-57-58-59), vagy látogassa meg bármelyik bankfiókunkat.

ALÁÍRÁSI BEÁLLÍTÁSOK
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Az [Online átszerződés] menüpontban érhetők el az Online Banking felületen keresztül történő 

átszerződési folyamatok.

QR kóddal, Azonnali értesítéssel, SMS kóddal átszerződés

Az átszerződés aláírását QR kóddal, Azonnali értesítéssel indítva Mobilbankos jóváhagyással 

(MPIN / biometrikus azonosítás), illetve SMS kóddal is tudja véglegesíteni.

Elektronikus kivonat átszerződés

A Sberbank Online Banking felületén keresztül igényelheti a postai kivonat megszüntetését és az 

elektronikus kivonat igénylését. Az igénylést elkezdheti az [Online átszerződés] menüpontban 

bármikor. Az Online átszerződéshez szükség van a személyes adatainak ellenőrzésére, továbbá 

a telefon készülékére, mellyel QR kóddal, Azonnali értesítéssel indítva Mobilbankos jóváhagyás-

sal (MPIN / biometrikus azonosítás), illetve SMS kóddal is aláírhat. A folyamat befejezése után a 

[Jogi nyilatkozatok] menüpontban bármikor megtekintheti a szerződés dokumentumait.

ONLINE ÁTSZERZŐDÉS
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ÜzenetekÜzenetek

Az [Üzenetek] menüpontban tekintheti meg a bank által küldött üzeneteket, melyek a Sberbank 

Online rendszeren keresztül beadott megbízások feldolgozásával kapcsolatos információt, a 

számláira érkező beszedésekkel (csoportos beszedés vagy inkasszó) kapcsolatos információt 

vagy közérdekű információt tartalmaznak.

A még olvasatlan üzenetek címe félkövér betűtípussal kerül megjelenítésre, a megtekintett üze-

netek címe normál betűtípussal. Az üzenet szövegét a címsor jobb oldalán található háromszög 

ikonra kattintva tekintheti meg.

Ha az Ön által bankba küldött forint / deviza tételeket nem találja a [Számlatörténet] / [Napi 

egyenlegek] menüben előjegyzett tételként (lásd Számlainformációk, Kivonatok, Tárgynapi elő-

jegyzett tételek fejezet), akkor azok még nem kerültek feldolgozásra, vagy valamely ok miatt (pl. 

fedezetlenség) nem teljesíthetőek. A fedezethiányos, vagy egyéb ok miatt nem feldolgozható 

tételek 5 munkanapig várakoznak feldolgozásra, majd törlésre kerülnek.
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