ERSTE Bank Hungary Zrt. Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény
4. számú melléklet

ERSTE VÁLOGATÁS PLUSZ SZÁMLACSOMAG KONDÍCIÓI
Közzététel: 2018. december 20. napján
Hatályos: 2019. január 2. napjától
A módosítás oka:
A Bank közzéteszi jelen számlacsomag kondícióinak időtartamát azon ügyfelek részére, akik 2019. évben
szerződést kötnek, illetve díjcsomagot váltanak. A módosítás dőlt betűvel jelölve.

A Bank a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat a szerződéskötés dátuma, illetve átminősített díjcsomag
esetén az átminősítés dátuma alapján az alábbiak szerint biztosítja.
Szerződéskötés /
átminősítés dátuma

Kondíciók érvényessége

Kondíciók érvényessége
után érvényes kondíciók

Új kondíciók
érvényessége

2015. április 1. előtt

határozatlan idejű

-

-

2015. április 1. és 2015.
december 31. között

2019. március 1-ig.

Erste Standard Mikrovállalati
bankszámla

2019. március 2-től

2016. január 4. és 2016.
december 31. között

2019. március 1-ig

Erste Standard Mikrovállalati
bankszámla

2019. március 2-től

2017. január 2. és 2017.
december 31. között

2020. március 1-ig

Erste Standard Mikrovállalati
bankszámla

2020. március 2-től

2018. január 2. és 2018.
január 19. között

határozatlan idejű

2018. január 22. és 2018.
december 31 között

2021. március 1-ig

Erste Standard Mikrovállalati
bankszámla

2021. március 2-től

2019. január 2. és 2019.
december 31. között

2022. március 1-ig

Erste Standard Mikrovállalati
bankszámla

2022. március 2-től

A Bank a kondíciók érvényességének megszűnéséről és a hatályos díjakról az ügyfelet előzetesen értesíti.
A kondíciók érvényességének megszűnését követően a megszűnés évének március hónapjára vonatkozó
számlavezetési díjat a Bank az adott év március 2-tól hatályos díjak szerint számítja fel.

I. Számlavezetés díjai
1. Adminisztrációs díjak
Megnevezés
Bankszámlanyitás (forint)
Minimum nyitóösszeg
Csomag díj (1)
Deviza pénzforgalmi számla havi számlavezetési díja
Díjak esedékessége

Díj mértéke
0 Ft
nincs
3 662 Ft/ hó
Mikrovállalati Pénzforgalmi
Hirdetmény szerint
Tárgyhó utolsó banki munkanapján

(1) A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepénél 2016. július 31-én érvényes CitiBusiness Kisvállalati
Fizetési Számlaszerződéssel rendelkező ügyfelek számára a Bank a számla csomagdíját akciós jelleggel a
számlanyitást követő első 3 hónapban nem számítja fel. Az akció a 2017 február 4-e előtt megnyitott
bankszámlák esetén érvényes.

2. Fizetési forgalom (forint) díjai
Ügyfél által indított standard forint átutalások
Megnevezés

Díj mértéke

Eseti forint átutalás bankon kívül (más belföldi bankhoz)
- papír alapú megbízás
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- TeleBank ügyintézőn keresztül benyújtott megbízás

0,368%, min. 532 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

- elektronikus megbízás

0,163% min. 174 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

Eseti átutalás bankon kívülre NAV felé
Vállalati Netbank, Vállalati MobilBank és Electra Szolgáltatáson keresztül

0,122% min. 102 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

Eseti forint átutalás bankon belül más ügyfél javára
- papír alapú megbízás

0,307%, min. 532 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

- TeleBank ügyintézőn keresztül benyújtott megbízás

0,266%, min. 358 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

- elektronikus megbízás

0,133% min. 122 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

Bankon belüli forint átvezetés számlatulajdonos saját számlái között
- papír alapú megbízás

0,215%, min. 373 Ft

- TeleBank ügyintézőn keresztül benyújtott megbízás

0,204%, min. 358 Ft

- elektronikus megbízás

0 Ft

Rendszeres forint átutalás
- bankon kívül (más belföldi bankhoz)

0,133%, min. 122 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

- bankon belül más ügyfél javára

0,102%, min. 81 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

- bankon belül számlatulajdonos saját számlái között (elektronikus
megbízás)*

0 Ft

Csoportos átutalás
- bankon kívül (más belföldi bankhoz)

0,122% min. 54 Ft
+(0,3% max. 6 000 Ft)

- bankon belül más ügyfél javára

0,046%-a, min. 35 Ft
+(0,3% max. 6 000 Ft)

Számlafeltöltés / számlaürítés/ egyenlegbeállítás
- bankon kívül (más belföldi bankhoz)

0,133%, min. 122 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

- bankon belül

0,102%, min. 81 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

Díjak esedékessége

Tárgyhó utolsó banki munkanapján

* A papír alapon és a TeleBank ügyintézőn keresztül beadott rendszeres forint átutalás bankon belül a
számlatulajdonos saját számlái közötti megbízás díjazása megegyezik a bankon belül más ügyfél javára
beadott rendszeres forint átutalási megbízás díjával

3. Készpénzes tranzakciók díjai
Megnevezés

Díj mértéke

Pénztári forint bankjegy kifizetés forint számláról

0,327% min. 317 Ft + (0,6%)

Pénztári forint bankjegy befizetés forint számlára

0,061% min. 215 Ft

Díjak esedékessége

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
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4. Erste Válogatás Plusz Számlacsomag látra szóló betéti kamata (HUF)
Megnevezés
Pénzforgalmi bankszámla

Éves kamatláb (%)

EBKM1 (%)

0,00

0,00

A Bank napi kamatszámítást alkalmaz, kamatjóváírás negyedévente, a negyedév utolsó napján történik.

5. Elektronikus szolgáltatások díjai
Díj mértéke

Megnevezés
- Vállalati TeleBank szolgáltatási díj

0 Ft

- Vállalati NetBank szolgáltatási díj

0 Ft

- Vállalati MobilBank szolgáltatási díj

0 Ft

- Erste Electra szolgáltatási díj

3 521 Ft / hó
Az adott tárgyhóra vonatkozó Erste Netbank, Erste
Electra, Erste Electra Light díjak terhelésének
esedékessége a tárgyhót követő 6. banki munkanap

Díjak esedékessége
Vállalati TeleBank Őr SMS szolgáltatás díja

384 Ft / hó + 20,48 Ft / SMS

Vállalati NetBank Őr SMS szolgáltatás díja

384 Ft / hó + 20,48 Ft / SMS

Vállalati Kártya Őr SMS szolgáltatás díja

384 Ft / hó + 20,48 Ft / SMS

Internetes vásárlás ellenőrző SMS kód2

0 Ft / hó + 0 Ft / SMS

Vállalati Számla Őr SMS szolgáltatás díja

384 Ft / hó + 20,48 Ft / SMS

Reggeli egyenlegközlő SMS szolgáltatás díja
3

Interaktív egyenlegközlő SMS szolgáltatás díja

384 Ft / hó + 20,48 Ft / SMS
384 Ft / hó + 20,48 Ft / SMS
Az adott tárgyhóban teljesült SMS havidíj és SMS
darabdíjak terhelésének esedékessége a tárgyhót követő
6. banki munkanap, amennyiben ez nem banki
munkanapra esik, akkor azt követő első banki munkanap.

Díjak esedékessége

6. Egyéb díjak
Megnevezés

Díj mértéke

Esedékesség

A kedvezmények módosításának díja

13 173 Ft

Módosítás napján

Válogatás Plusz Számlacsomagra történő csomagváltási díj

3 431 Ft

Csomagváltás napján

II. Kedvezményes díjak
Az alábbi kedvezmények csoportjaiból ügyfeleink egyet-egyet határozhatnak meg.
I. Csoport
Válogatás Plusz számlacsomag
Számlacsomag számlavezetési díja
Eseti forint átutalás bankon belül más ügyfél javára
forintszámláról (elektronikus megbízás)
Eseti forint átutalás más belföldi bankhoz forintszámláról
(elektronikus megbízás)
Eseti átutalás bankon kívülre NAV felé
Vállalati Netbank és Electra Szolgáltatáson keresztül

1 083 Ft
0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

0,122% min. 102 Ft max. 10 572 Ft
+(0,3% max. 6 000 Ft)

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

Csoportos átutalás bankon belül

0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

Csoportos átutalás bankon kívül

138 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)

A betéti konstrukcióknál EBKM rövidítéssel az "Egységesített betéti kamatláb mutató" került kiszámításra a 41/1997. (III.5)
Korm. rendelet alapján.
2
Internetes vásárlás ellenőrző SMS kód bármely bankkártyához igényelhető.
3
Az Interaktív egyenlegközlő szolgáltatás a 06 30 344 4481 számon érhető el.
1
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II. Csoport

Válogatás Plusz számlacsomag

1 db forint számlához igényelt KártyaŐr és 1 db forint
számlához igényelt SzámlaŐr SMS Szolgáltatás havi díja

0 Ft

1 db deviza pénzforgalmi számla havi számlavezetési díja

7,65 EUR

III. Egyéb jellemzők:
a) Az Erste Válogatás Plusz Számlacsomag részei: egy darab forint pénzforgalmi bankszámla, Vállalati
TeleBank szolgáltatás, vállalati NetBank szolgáltatás, egy darab elektronikus Vállalati VISA Electron
bankkártya, melynek kibocsátási díja 0 Ft.
2018. június 25-től a Bank a Visa Electron Business bankkártya értékesítését felfüggeszti, helyette
visszavonásig Visa Business dombornyomott bankkártyát biztosít a számlacsomag mellé kibocsátási díj
nélkül. A Bank 2018. július 18-tól visszavonja a VISA Business dombornyomott bankkártya kibocsátás díj
nélküli biztosítását a számlacsomag mellé, helyette újra a VISA Electron Business bankkártyát biztosítja a
számlacsomag mellé kibocsátási díj nélkül.
b) Az Erste Válogatás Plusz számlacsomag részét képező szolgáltatásokért a Bank külön szolgáltatási díjat
nem számít fel.
c) A II. Csoportban felsorolt SMS Szolgáltatások kedvezményének igénybevételekor kizárólag a kiküldött SMSek darab díját terheli a Bank jelen hirdetmény 5. pontja szerint.
d) Számlavezetési díj kedvezményének feltételei (a továbbiakban: kedvezmény) és szabályai:
 Az I. Csoportba tartozó számlavezetési díjkedvezmény ügyfeleinket tranzakciós feltételek teljesítése
esetén illeti meg. A tranzakciós feltételeket naptári havonta, a naptári hónap utolsó banki munkanapján
vizsgálja a Bank az Ügyfél által nyitott forint bankszámlákon, azaz a kedvezményre jogosító tranzakciók
terhelése meg kell, hogy történjen minden naptári hónap utolsó banki munkanapját megelőző
munkanapon. A hónap utolsó munkanapja a következő vizsgálandó időszak részét képezi.
 Más pénzforgalmi számláról/számlacsomagról Válogatás Plusz számlacsomagra történő módosítás
esetén is érvényes a tranzakciós feltétel vizsgálat.
 Amennyiben Ügyfelünk nem teljesíti a havonta elvárt tranzakciók darabszámát és összegét is, akkor nem
jogosult a kedvezményre, és ebben az esetben a Válogatás Plusz számlacsomag mindenkor hatályos
hirdetménye szerinti számlavezetési díj a tárgyhó utolsó banki munkanapján terhelésre kerül a
bankszámlán.
 Amennyiben az Ügyfél teljesíti a feltételeket az adott hónapban, akkor a számlavezetés kedvezményes az
adott hónapban.
 A számlanyitás hónapjában és az azt követő 2 naptári hónapban az Ügyfélnek minden esetben a
kedvezményes havi számlavezetési díj megfizetése mellett vezeti Bankunk a számlát. A feltételek
vizsgálata a számlanyitás, ill. a számlatípus váltás hónapját követő 3. hónaptól indul.
 A havi elvárt tranzakciós feltétel a kedvezmény igénybevételéhez:
Minimum 2 db, Ügyfél által bármely forint bankszámlájáról indított terheléses tranzakció, amelyek
együttes értéke min. 50 000 Ft.
 Az Ügyfél által bármely forint bankszámlájáról indított terheléses tranzakciók alatt a Bank az alábbi
tranzakciókat veszi figyelembe:
papír alapon vagy elektronikus úton indított átutalások, pénztári és ATM-en keresztül történő
készpénzfelvétel, bankkártyával történő vásárlás, csoportos beszedési megbízás, rendszeres, fix
összegű átutalások, konverziók, hatósági átutalás és átutalási végzés tranzakciók számítanak bele.
 Nem számítanak a feltételek teljesítésébe a saját bankszámlák között történő átvezetések, konverziók,
betétlekötések, hiteltörlesztések visszavont, utólag törlésre került tételek, valamint a Bank által történő
díjelszámolások.
 A forint bankszámláról terhelődő tranzakciók esetén a tranzakció terhelt, forint összegét vesszük
figyelembe minden esetben.
 A feltételek ellenőrzésénél az Ügyfél valamennyi Banknál vezetett, forint bankszámlájáról indított
terheléses tranzakciót figyelembe vesszük.
e) Díjakra, jutalékokra vonatkozó egyéb meghatározás
A díjak, jutalékok (továbbiakban együttesen: Díjak) számításának alapja a megbízás összege, vagy a
bankjegyek, érmék darabszáma. A százalékos mértékben megállapított Díjak alapját az érintett tranzakciók
összege képezi. A Díj felszámítása tranzakciónként, a számlavezetés pénznemében, azaz forintban történik.
Díjaink a standard (általános) kötelezettségvállalásokra és eljárásokra vonatkoznak. Minden, a standardtól
eltérő többlet vagy a standardtól eltérő egyedi igény esetén külön és esetenként mérlegelheti a Bank a
megbízás elfogadását és az alkalmazandó jutaléktételt.
A Bank csak tartalmilag, nyelvi és alaki szempontból pontos megbízások lebonyolítását vállalja. Hiányos, a
teendőkre csak éppen utaló, félreértésekre alkalmat adó közlésekből származó következményekért nem felel.
A jelen Hirdetményben felsorolt jutalékokon kívül a megbízót terhelik a fizetési megbízás végrehajtása során,
Magyarországon vagy külföldön felmerülő készkiadások, továbbá a megbízások lebonyolításába bekapcsolt
külföldi bankok díjai és költségei, kivéve, ha a megbízó ellentétes kikötést alkalmaz és a Bank ennek érvényt
tud szerezni.
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A jelen Hirdetményben és annak mellékleteiben feltüntetett valamennyi tételdíj - ideértve az összetett díjaknak
a tételdíj részét is - változó, az a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított fogyasztói ár-index mértékével
változik. Ez a szabály nem vonatkozik a százalékos díjakra.
Díjakra, jutalékokra (együttesen: díjak) vonatkozó fogalmi meghatározások jelen Hirdetmény vonatkozásában:
Tételdíj: Olyan változó mértékű díj, amely forint összegben kerül meghatározásra, valamint az egyes díjakhoz
kapcsolódó forint összegben meghatározott minimum és maximum érték, továbbá az összetett díjnak forint
összegben megharázott díjrésze.
Százalékos díjak: Olyan változó díj, amely százalékban kerül meghatározásra, továbbá az összetett díj
százalékban meghatározott része.
Összetett díj: Amely áll egy százalékos mértékű díjból, valamint ahhoz kapcsolódóan egy forint összegben
meghatározott tételdíjból.
A Bank az Erste Válogatás Plusz számlacsomagban lévő szolgáltatásokon túl igény szerint további
szolgáltatásokat biztosít. A jelen Hirdetményben nem szabályozott kondíciókra (szolgáltatások, díjak,
költségek, jutalékok, teljesítési rend) valamint a pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó egyéb
rendelkezésekre a Bank Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetménye, ill. annak Mikrovállalati számlavezetésnél –
számlanyitás dátumától függetlenül, valamennyi bankszámlára - általánosan alkalmazott díjak és teljesítési
rend c. fejezete vonatkozik.
f) A választható kedvezmények kombinációja havonta egy alkalommal módosítható. A módosításra vonatkozó
megbízást a Bank a következő hónap első munkanapján hajtja végre, a módosítás érvényességének
kezdete az azt követő banki munkanap. A kedvezmények közötti váltás feltétele az új
kedvezménykombinációra vonatkozó számlatípus módosítási kérelem aláírása, amely a számlacsomag
szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
g) Amennyiben pénzforgalmi számlával, számlacsomaggal rendelkező Ügyfelünk az Erste Válogatás Plusz
számlacsomagra tér át, jelen hirdetmény 6. pontjában lévő díjcsomag váltási díjat számítjuk fel. A díjcsomag
váltásra vonatkozó megbízást Bankunk a következő hónap első banki napján hajtja végre, a módosítás
érvényességének kezdete az azt követő banki munkanap. Az Erste Válogatás Plusz számlacsomagra történő
áttérés feltétele az új számlacsomag szerződés megkötése és az erre vonatkozó számlatípus módosítási
kérelem aláírása.
h) A számlavezetési díj minden megkezdett hónap után időarányos összegben esedékes.
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