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

ERSTE TRIPLAJÓ XL SZÁMLACSOMAG KONDÍCIÓI
Közzététel: 2019. november 15. napján
Hatályos: 2019. december 15. napjától
A módosítás oka:
Az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjairól szóló, módosított 924/2009/EK Rendelet 2019.
december 15. napjától kötelezővé teszi az EU tagállamaiban működő pénzforgalmi szolgáltatók részére,
hogy az euró pénznemben meghatározott, határon átnyúló fizetési műveletek díjai tekintetében
biztosítsanak díjegyezőséget (harmonizációt) a tagállam nemzeti pénznemében történő belföldi fizetési
műveletek díjaival.
A jogszabályi megfelelés érdekében a Bank a Vállalati és mikrovállalati bankszámlavezetés és betéti
ügyletek Általános Szerződési Feltételei 5.3.1.a.) pontjában meghatározott „a Bank tevékenységére,
működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelet, ill. hatósági
előírások megváltozása” elnevezésű ok alapján 2019. december 15. napjától kedvezményes tranzakciós
díjak meghatározásával módosítja az EGT-n belüli euróban történő, határokon átnyúló fizetési
műveletekért felszámolt díjait.
Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve tájékoztatjuk, hogy a díjmódosítás az Ügyfél részéről
elfogadottnak minősül, ha az Ügyfél 2020. január 15-ét megelőzően írásban nem értesíti a Bankot arról,
hogy a módosítást nem fogadja el. 2020. január 14-ig jogosult a módosítással érintett szerződést azonnali
hatállyal díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen felmondani.
Jelen hirdetménybe tett módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

I. Számlavezetés díjai
1. Adminisztrációs díjak

Díj mértéke

Megnevezés
Bankszámlanyitás (forint)

0 Ft

Minimum nyitóösszeg

nincs

Számlavezetés havi díja

0 Ft

Csomagban foglalt díjmentes szolgáltatások

2.



1 db (az elsőként igényelt) Vállalati VISA Business bankkártya kibocsátási díja



Vállalati TeleBank szolgáltatás



Vállalati NetBank szolgáltatás



Vállalati MobilBank szolgáltatás

Fizetési forgalom (forint) díjai
Megnevezés

Díj mértéke

Elektronikus eseti forint átutalás bankon belül más ügyfél javára

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

Elektronikus eseti átutalás bankon kívülre NAV felé

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

II. időszak

Számlanyitás naptári hónapjában
és az azt követő 23 naptári
hónapban esedékes díj

Számlanyitás naptári hónapját
követő 24. naptári hónaptól
esedékes díj

Havi 0 - 14.000.000 Ft közötti
számlaforgalom esetén:

0,09%, min. 156 Ft
+ (0,3%, max. 6 000 Ft)

0,11%, min. 187 Ft
+ (0,3%, max. 6 000 Ft)

Havi 14.000.000 Ft feletti számlaforgalom
esetén:

0,08%, min. 156 Ft
+ (0,3%, max. 6 000 Ft)

0,10%, min. 187 Ft
+ (0,3%, max. 6 000 Ft)

2019.12.15-től – Határon átnyúló, EGT-n
belüli EUR átutalás díjai*

I. időszak

II. időszak

Számlanyitás naptári hónapjában
és az azt követő 23 naptári
hónapban esedékes díj

Számlanyitás naptári hónapját
követő 24. naptári hónaptól
esedékes díj

0,09%, min. 156 Ft
+ (0,3%, max. 6 000 Ft)
Kedvezményesen
visszavonásig:
0,09%,
min. 156 Ft, max 29 199 Ft
+ (0,3%, max. 6 000 Ft)

0,11%, min. 187 Ft
+ (0,3%, max. 6 000 Ft)
Kedvezményesen
visszavonásig:
0,11%,
min. 187 Ft, max 29 199 Ft
+ (0,3%, max. 6 000 Ft)

Elektronikus eseti forint átutalás bankon
kívül (más belföldi bankhoz):

- elektronikus megbízás

- papír alapú megbízás

0,526%, min. 789 Ft
+ (0,3%, max. 6 000 Ft)
Kedvezményesen visszavonásig:
0,225, min. 789 Ft
+ (0,3%, max. 6 000 Ft)

- TeleBank ügyintézőn keresztül benyújtott
megbízás

0,472%, min. 683 Ft
Kedvezményesen visszavonásig:
0,225%, min. 683 Ft
+ (0,3%, max. 6 000 Ft)

*2019.12.15. napjától a határon átnyúló
-

-

Európai Unión belüli, EUR átutalás díja – a 924/2009/EK Rendelet alapján – megegyezik a jelen hirdetmény
szerint meghatározott belföldi, bankon kívüli forint átutalások díjával, melyhez képest a Bank a megjelölt
esetekben visszavonásig kedvezményes díjat számítja fel;
az Európai Unióhoz nem tartozó EGT tagországba irányuló, EUR átutalás díja – visszavonásig tartó
kedvezményként – megegyezik az Európai Unión belüli, EUR átutalás díjával.

II. Igénybevételi feltételek:
a) Erste TriplaJó XL Számlacsomag minimum 150 millió Ft előző, lezárt éves árbevétellel rendelkező új
Ügyfélnek minősülő mikrovállalkozás részére igényelhető. Új ügyfélnek minősül az a mikrovállalkozás, aki
a számlanyitást megelőző 90 napban nem rendelkezett a Banknál élő mikrovállalati pénzforgalmi
bankszámlával. Az Ügyfél nem jogosult fennálló pénzforgalmi bankszámlájának Erste TriplaJó XL
számlatípusra/számlacsomagra történő átminősítésére.
b) A bankon kívüli elektronikus eseti átutalás díjának megállapításához szükséges Bank által mért
számlaforgalom magában foglalja a bankon belüli (nem saját számlás) eseti és rendszeres elektronikus forint
és banki kívüli (belföldi) eseti és rendszeres elektronikus forint átutalásokat, az Ügyféllel szemben érkező
bankon belüli és bankon kívüli csoportos beszedési megbízás teljesítését, valamint a NAV felé történő
elektronikus forint átutalásokat.
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c) A számlaforgalmi mérés a tárgyhónap előtti hónap utolsó munkanapjától a tárgyhónap utolsó előtt
munkanapjáig könyvelt tranzakciókra vonatkozik.
d) A számlaforgalmi mérés kizárólag arra a számlára vonatkozik, amelyre az ügyfél érvényes Erste TriplaJó XL
Számlacsomag szerződéssel rendelkezik. Amennyiben az ügyfél több Erste TriplaJó XL Számlacsomaggal
rendelkezik (különböző számláin), akkor az adott számlán felszámításra kerülő bankon kívüli elektronikus
eseti átutalás díja az adott számlához könyvelt forgalom alapján kerül megállapításra.
e) A jelen Hirdetményben nem szabályozott kondíciókra (szolgáltatások, díjak, költségek, jutalékok, teljesítési
rend) valamint a pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó egyéb rendelkezésekre a Bank Mikrovállalati
Pénzforgalmi Hirdetményének 2015. április 1. napjától értékesített Erste Standard Mikrovállalati bankszámla
forint díjai és jutalékai c. fejezete, valamint az ezen fejezetben sem szabályozott kondíciókra a Bank
Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetményének Mikroválallati számlavezetésnél – számlanyitás dátumától
függetlenül, valamennyi bankszámlára – általánosan alkalmazott díjak és teljesítési rend c. fejezete, valamint
a 7. sz. mellékletben található Bankkártya szolgáltatások kondíciói Hirdetmény az irányadó.
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