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

ERSTE BLACK FRIDAY KERESKEDŐI SZÁMLACSOMAG
KONDÍCIÓI
Közzététel: 2018. november 22. napján
Hatályos: 2018. november 23. napjától

I. Számlavezetés díjai
1. Adminisztrációs díjak
Számlaforgalmi sávok
(havi terheléses számlaforgalom)

0 - 1 500 000 Ft

1 500 001 - 5 000 000 Ft

5 000 000 Ft felett

1 990 Ft

990 Ft

490 Ft

Számlavezetés havi díja

Díj mértéke

Megnevezés
Bankszámlanyitás (forint)

0 Ft

Minimum nyitóösszeg

nincs
Mikrovállalati Pénzforgalmi
Hirdetmény szerint

Deviza pénzforgalmi számla havi számlavezetési díja
Díjak esedékessége

Tárgyhó utolsó banki munkanapján

Csomagban foglalt díjmentes szolgáltatások


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



Vállalati TeleBank szolgáltatás



Vállalati NetBank szolgáltatás



Vállalati MobilBank szolgáltatás

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

0,45%, min. 585 Ft
+ (0,3%, max. 6 000 Ft)

- TeleBank ügyintézőn keresztül benyújtott megbízás

0,41%, min. 585 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

0,1%, min. 50 Ft
+ (0,3%, max. 6 000 Ft)

Eseti forint átutalás bankon belül más ügyfél javára
- papír alapú megbízás
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- TeleBank ügyintézőn keresztül benyújtott megbízás

0,29%, min. 394 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%, 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

3. Készpénzes tranzakciók díjai
Díj mértéke

Megnevezés
Pénztári forint bankjegy kifizetés forint számláról

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

Pénztári forint bankjegy befizetés forint számlára

0,061%, min. 215 Ft

Zsákos forint bankjegy befizetése forint számlára banki feldolgozással

0,062%, min. 220 Ft

Valuta bankjegy befizetés forintszámla javára
Díjak esedékessége

0,549%
Tárgyhó utolsó banki munkanapján

4. Egyéb díjak
Megnevezés
A kedvezmény elemek igénybevételi sorrendjének módosítási díja

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

Díj mértéke

Esedékesség

13 173 Ft

Módosítás napján
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II. Kedvezményes díjak
Az ügyfél jelen Hirdetmény III. b.) pontjában rögzítettek szerint a havi számlaforgalma alapján,
számlaforgalmi sávok szerint jogosult igénybe venni az alábbi táblázatban meghatározott kedvezmény
elemeket az általa meghatározott sorrendben.

Számlaforgalmi sávok
(havi terheléses számlaforgalom)

1 db
kedvezmény elem

Kedvezmény elemek száma

1)

0 - 1 500 000 Ft

Átutalási kedvezmény elem

1 500 001 - 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft felett
2 db
kedvezmény elem

3 db
kedvezmény elem

Black Friday Kereskedői Számlacsomag

Eseti forint átutalás bankon belül más ügyfél javára
forintszámláról (NetBank elektronikus megbízás)

0,05%, min. 100 Ft
+(0,3%, max. 6 000 Ft)

Eseti forint átutalás más belföldi bankhoz forintszámláról
(NetBank elektronikus megbízás)

0,1%, min. 135 Ft
+(0,3%, max. 6 000 Ft)

2)

Forint befizetés kedvezmény elem

Pénztári forint bankjegy befizetés forint számlára
Zsákos forint bankjegy befizetése forint számlára banki
feldolgozással

3)

Valuta befizetés kedvezmény elem

Valuta bankjegy befizetés forintszámla javára

Black Friday Kereskedői Számlacsomag
0,05%, min. 150 Ft
0,05%, min. 150 Ft

Black Friday Kereskedői Számlacsomag
0,2%

A Bank a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat a szerződéskötés dátuma alapján az alábbiak szerint
biztosítja.
Szerződéskötés /
átminősítés dátuma

Kondíciók érvényessége

Kondíciók érvényessége
után érvényes kondíciók

Új kondíciók
érvényessége

2018. december 31. előtt

2021. március 1-ig.

Erste Standard Mikrovállalati
bankszámla

2021. március 2-től

2019. január 1. és
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.
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III. Igénybevételi feltételek:
a) Erste Black Friday Kereskedői Számlacsomagra kizárólag azon vállalkozások jogosultak, akik az alábbi
tevékenységek közül egyet vagy többet főtevékenységként vagy melléktevékenységként végeznek (TEÁOR
’08):
 Gépjármű-kereskedelem (451)
 Gépjárműjavítás, -karbantartás (452)
 Gépjárműalkatrész-kereskedelem (453)
 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása (454)
 Ügynöki nagykereskedelem (461)
 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme (462)
 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme (463)
 Háztartási cikk nagykereskedelme (464)
 Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme (465)
 Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme (466)
 Egyéb szakosodott nagykereskedelem (467)
 Vegyestermékkörű nagykereskedelem (469)
 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem (471)
 Élelmiszer, ital, dohányáru kiskereskedelme (472)
 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem (473)
 Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme (474)
 Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (475)
 Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme (476)
 Egyéb mns áru kiskereskedelme (477)
 Piaci kiskereskedelem (478)
 Nem bolti, piaci kiskereskedelem (479)
 Szállodai szolgáltatás (551)
 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (552)
 Kempingszolgáltatás (553)
 Egyéb szálláshely-szolgáltatás (559)
 Éttermi, mozgó vendéglátás (561)
 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás (562)
 Italszolgáltatás (563)
b) Az Ügyfél számlanyitás során szerződéskötéskor meghatározza a három kedvezményes elem igénybevételi
sorrendjét. A Bank minden naptári hónap utolsó banki munkanapján az Ügyfél által teljesített havi
számlaforgalom alapján állapítja meg, hogy az Ügyfél összesen 1, 2 vagy 3 db kedvezményes elemhez
tartozó kedvezményes díjtételre jogosult az adott naptári hónapban.
c) A számlanyitás hónapjában - számlaforgalomtól függetlenül - az Ügyfélnek az I.1. pontban feltüntetett
legkedvezőbb (490 Ft-os) számlavezetési havidíj kerül felszámításra, valamint a jelen hirdetmény II.
pontjában szereplő tranzakciók esetében a II. pontban szereplő kedvezményes díjtételek kerülnek
felszámításra. A számlaforgalmi feltételek vizsgálata a számlanyitás hónapját követő hónaptól indul.
d) Számlaforgalom megállapításnál a Bank által figyelembe vett pénzforgalom: bankon belüli (nem saját
számlás) eseti és rendszeres forint és bankon kívüli (belföldi) eseti és rendszeres forint átutalások, valamint
az Ügyféllel szemben érkező bankon belüli és bankon kívüli csoportos beszedési megbízás teljesítése.
e) A számlaforgalom mérés a naptári hónap előtti hónap utolsó banki munkanapjától a naptári hónap utolsó
előtti banki munkanapjáig könyvelt tranzakciókra vonatkozik. A naptári hónap utolsó banki munkanapja a
következő vizsgálandó időszak részét képezi.
f) A számlaforgalmi mérés kizárólag arra a számlára vonatkozik, amelyre az Ügyfél érvényes Erste Black
Friday Kereskedői Számlacsomag szerződéssel rendelkezik. Amennyiben egy Ügyfél több Erste Black Friday
Kereskedői Számlacsomaggal rendelkezik (különböző számláin), akkor az adott számlán felszámításra
kerülő díjtételek az adott számlához könyvelt forgalom alapján kerülnek megállapításra.
g) Számlavezetési díj kedvezményének feltételei és szabályai:
 Az Ügyfél számára felszámított havi számlavezetési díj a számlaforgalomtól függően az I.1. pontnak
megfelelően alakul.
 A kedvezőbb számlavezetési díj ügyfeleinket számlaforgalom feltétel teljesítése esetén illeti meg. A
számlaforgalom vizsgálat módja megegyezik a jelen hirdetmény III. d), e), f) pontban foglaltakkal.
h) Amennyiben Ügyfelünk az Erste Black Friday Kereskedői Számlacsomag kedvezmény elemeinek
igénybevételi sorrendjén a szerződéskötést követően változtat, jelen hirdetmény 4. pontjában lévő díjcsomag
váltási díjat számítjuk fel. A díjcsomag váltásra vonatkozó megbízást Bankunk a díjcsomagváltás
kezdeményezését követő hónap első banki napján hajtja végre, a módosítás érvényességének kezdete az
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azt követő banki munkanap. A kedvezményes elemek igénybevételi sorrendjének megváltoztatási feltétele a
számlacsomag módosítási kérelem aláírása.
i) A forint befizetés kedvezmény elem havonta maximálisan 30 millió Ft-os befizetés összegig vehető
igénybe. Az összeghatár vizsgálatánál a Bank a tételenként befizetett összegeket együttesen vizsgálja a
pénztári forint bankjegy befizetés és a zsákos forint bankjegy befizetés esetében a III. e) pontban foglaltak
szerinti idősávban. A 30 millió Ft-os összeghatár felett az Ügyfél számára a jelen hirdetmény I.3. pontjában
szereplő díjtétel kerül felszámításra.
j) A valuta befizetés kedvezmény elem havonta maximálisan 30 millió Ft-os befizetés összegig vehető
igénybe. Az összeghatár vizsgálatánál a Bank a bankszámlán jóváírt forint összeget veszi figyelembe a III.
e) pontban foglaltak szerinti idősávban. A 30 millió Ft-os összeghatár felett az Ügyfél számára a jelen
hirdetmény I.3. pontjában szereplő díjtétel kerül felszámításra.
k) Zsákos befizetés szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy legkorábban a számlanyitást követő 6.
hónaptól a Reverzális szerződés a Bank és az Ügyfél között létrejön.
l) 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 Mikrovállalati számlavezetésnél – számlanyitás dátumától
függetlenül, valamennyi bankszámlásra – általánosan alkalmazott díjak és teljesítési rend c. fejezete
vonatkoznak.
m) Amennyiben az Ügyfél rendelkezik Erste Black Friday Kereskedői Számlacsomaggal, akkor az Erste Deviza
Light Számlacsomag megnyitható részére abban az esetben is, ha a vállalkozása előző lezárt éves nettó
árbevétele nem érte el a 20 millió Ft-ot.
n) Meglévő Ügyfeleink számla átminősítést nem kezdeményezhetnek Erste Black Friday Kereskedői
számlatípusra.
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