G) Bank specifikus kérdések: Sberbank
Ezt az oldalt akkor töltse ki, ha az Agrár Széchenyi Kártyát a Sberbank Magyarország Zrt.-től szeretné igénybe venni!
Kérjük, a mellékelt lista alapján válassza ki, hogy melyik Sberbank bankfióknál kíván eljárni a szerződések aláírása és a
kártya átvétele érdekében!
A számlavezető fiók megnevezése (címe):
A kártyán szereplő pontos név

A kártya típusa: MasterCard

Kártyabirtokos neve (max. 22 karakter!)
Vállalkozás neve (max. 22 karakter!)
A kártyához kapcsolódó limitek
Napi készpénzfelvételi limit
Napi vásárlási limit

Összeg

1

2

Összesített készpénzfelvételi és vásárlási limit

3

Darabszám

Ft/naptári nap (max. 200.000 Ft)

db

Ft/naptári nap (max. 500.000 Ft)

db

Ft/naptári nap (max. 500.000 Ft)

A további (társ-) kártyán szereplő pontos név

A kártya típusa: MasterCard

Kártyabirtokos neve (max. 22 karakter!)
Vállalkozás neve (max. 22 karakter!)
A kártyához kapcsolódó limitek
Napi készpénzfelvételi limit
Napi vásárlási limit

Összeg

1

2

Összesített készpénzfelvételi és vásárlási limit

3

4

Kíván Mobil Banking szerződést kötni?

Minden tételről

db

Igen

Magyar

Nem
Nem

Angol

Német

Olasz

Stornó tételekről
6

Ft

sikeres

sikertelen

Limit

6

Ft

sikeres

sikertelen

Limit

6

Ft

sikeres

sikertelen

Limit

6

Ft

sikeres

sikertelen

Limit

Belföldi vásárlásról

Külföldi vásárlásról

3
4
5
6

Ft/naptári nap (max. 500.000,- Ft)

Igen

Belföldi készpénzfelvételről

Külföldi készpénzfelvételről

2

db

5

Nyelv

1

Ft/naptári nap (max. 200.000,- Ft)

Ft/naptári nap (max. 500.000,- Ft)

Kíván telefonbank (Sberbank -Line) szerződést kötni?

Telefonszám

Darabszám

Meghatározásával bankjegykiadó automatából egy naptári nap alatt összesen felvehető készpénz mennyisége és a készpénzfelvételre történő kártyahasználat
darabszáma limitálható. Kötelező kitölteni.
Meghatározásával vásárlásra és bankpénztári készpénzfelvételre(BPS) egy naptári nap alatt összesen felhasználható összeg és a vásárlásra történő
kártyahasználat darabszáma limitálható. Kötelező kitölteni.
meghatározásával vásárlásra és készpénzfelvételre egy nap alatt összesen felhasználható összeg limitálható. Kötelező kitölteni.
telefonbank szerződés kötése nélkül a számláról telefonos információt a Bank nem tud biztosítani.
csak magyarországi mobiltelefonszám adható meg!
csak a megadott összeg felett küld üzenetet

1

B40

Pozitív hitelbírálat esetén a Sberbank Magyarország Zrt. a kártyaigénylő részére az Agrár Széchenyi Kártyát legyártatja. Az
igénylő Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a kártya díja a gyártás megrendelésekor esedékes. A kártya igénylője hozzájárul
ahhoz, hogy a Sberbank Magyarország Zrt. az Agrár Széchenyi Kártya díját a kártyaforgalom lebonyolítására a megnyitásra
kerülő pénzforgalmi bankszámlájához kapcsolódó hitelkeret terhére számolja el, valamint, hogy az általa közölt adatok
felhasználásra kerüljenek a kártyaigénylés kapcsán.
Kelt: ……………………………….………..……(hely), ………….………………………..………..……..(év, hónap, nap)

………………………………………………………….
cégszerű/szabályszerű aláírás
Egyéni vállalkozó esetén tanúk:
1. Tanú neve: ……………………………………………..
Lakcím: ……………………………………………………
Aláírás: ……………………………………………………

2. Tanú neve: ………………………………………………
Lakcím: …………………………………………….……….
Aláírás: ……………………………………………..……….
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