ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
TeleBank: +36 1 298 0222
E-mail: erste@erstebank.hu
www.erstebank.hu
Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény 2.23. sz. melléklet

Erste Privilégium 2.0 Díjcsomag
díjai és jutalékai
Közzététel: 2019. július 5. napján
Hatályos: 2019. július 8. napjától
Igénylés feltétele:
 Az Erste Privilégium 2.0 Díjcsomag kizárólag az Erste Bank Hungary Zrt. pénzügyi szolgáltatás
közvetítőjeként eljáró cégek közvetítésével igényelhető. Az Erste Bank Hungary Zrt. szerződött közvetítőiről a
Magyar Nemzeti Bank honlapján tájékozódhat.
 A Díjcsomagot azon nagykorú devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes személyek igényelhetik, akik a
Díjcsomagban elsőként nyitott számla nyitásának hónapját megelőző 3 hónapon belül nem rendelkeztek az
Erste Banknál élő lakossági bankszámlával főtulajdonosként.
A Díjcsomag az alábbi kedvezményeket tartalmazza:
- Alap szinten:
 0 Ft a Maestro és Visa Electron főkártya kibocsátási díj
 0 Ft a NetBank, TeleBank és MobilBank szolgáltatás havi díja
- Kedvezményes szinten:
 0 Ft a tárgyhónapban a havi ügyfélkapcsolati díj,
 0 Ft +(0,3% max 6000 Ft) (1) a NetBank-on és MobilBankon kezdeményezett eseti forint átutalások díja,
 0 Ft +(0,3% max 6000 Ft) (1) a NetBank-on kezdeményezett állandó forint átutalások díja,
 0 Ft +(0,3% max 6000 Ft) a tárgyhónapban a csoportos beszedési megbízások teljesítésének díja.
A jelen Hirdetményben megjelölt kedvezményes szintű díjak feltétele
 legalább havi 150.000 Ft jövedelem jóváírás egyösszegben (2)

Szolgáltatási díjak:
Díj mértéke
Kedvezményes
Alap szinten
szinten (3)

Bankszámlavezetés

Számlanyitás
Minimális nyitó összeg (Ft)
Havi ügyfélkapcsolati díj (Ft/hó)
(a Díjcsomagon belül vezetett bankszámlák
számától és devizanemétől függetlenül)

TeleBank, NetBank és MobilBank szolgáltatás
(Ft/hó)
Pénzforgalmi díjak:
Forint számláról átutalások és átvezetések
Megbízás típusa

Benyújtásának
módja

Bankfiók
Eseti átutalás bankon
belülre (1)

TeleBank ügyintéző
NetBank, MobilBank
Saját számlák között
átvezetés

0 Ft
0 Ft
2.990 Ft

0 Ft (1)
Díjmentes

Díj mértéke
Kedvezményes
Alap szinten
szinten (3)

0,252% min. 320 Ft, max. 3.792 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft)
295 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft)
169 Ft
0 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft) + (0,3% max. 6.000 Ft)

Esedékesség

Tárgyhó utolsó
napja

-

Esedékesség

Tárgyhó utolsó
napja

0 Ft
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Forint számláról átutalások és átvezetések
Megbízás típusa

Benyújtásának
módja

Bankfiók
Eseti átutalás bankon
kívülre (1)

TeleBank ügyintéző
NetBank, MobilBank

Állandó fix összegű
átutalás bankon
belülre (1)

97 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft)

TeleBank ügyintéző

85 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft)

NetBank

TeleBank ügyintéző
NetBank

Állandó fix összegű
átutalás saját számlák
között

0,326% min. 577 Ft, max. 7.003 Ft
+ (0,30% max. 6.000 Ft)
0,187% min. 262 Ft, max. 2.508 Ft
+ (0,30% max. 6.000 Ft)
189 Ft
0 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft) + (0,3% max. 6.000 Ft)

Bankfiók

Bankfiók
Állandó fix összegű
átutalás bankon
kívülre (1)

Díj mértéke
Kedvezményes
Alap szinten
szinten (3)

74 Ft
0 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft) + (0,3% max. 6.000 Ft)
142 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft)
136 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft)
116Ft
0 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft) + (0,3% max. 6.000 Ft)

Bankfiók

97 Ft

TeleBank ügyintéző

85 Ft

NetBank

Limit határhoz kötött átutalás
- bankon belülre (1)
Limit határhoz kötött átutalás
- bankon kívülre (1)
Csoportos beszedési megbízás teljesítése
- bankon belülre (közüzemi megbízás)
Csoportos beszedési megbízás teljesítése
- bankon kívülre (közüzemi megbízás)

Esedékesség

Tárgyhó utolsó
napja

Tárgyhó utolsó
napja

Tárgyhó utolsó
napja

Tárgyhó utolsó
napja

74 Ft

0 Ft

97 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft)
142 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft)
126 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft)
152 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft)

0 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft)
0 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft)
0 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft)
0 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft)

Tárgyhó utolsó
napja
Tárgyhó utolsó
napja
Tárgyhó utolsó
napja
Tárgyhó utolsó
napja

Pénztári tranzakciók:
Megbízás típusa

Készpénz befizetés, Bankfiók

Díj mértéke (4)

Esedékesség

0,1% max 500 Ft

Tárgyhó utolsó
napja

Díj mértéke (4)

Esedékesség

1.000 Ft / bankszámla / rendelkező

Tranzakció
értéknapja

Egyéb szolgáltatások díjai:
Megbízás típusa

Rendelkező bejelentése, törlése

Bankkártya szolgáltatás:
Maestro és Visa Electron bankkártya

Díj mértéke

Esedékesség
Új kártya
igénylését
Főkártya kibocsátási díj
0 Ft / új kártya
követően az első
kártyagyártáskor
A kártya kibocsátási díj a kibocsátott új bankkártyák esetén felszámított egyszeri díj, amely a bankkártya jogviszony
hatály alatt bankkártyánként kizárólag az első bankkártya kibocsátásakor kerül felszámításra.
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Egyéb kiegészítő szolgáltatás:
SMS szolgáltatás
Havi díj (Ft)
SMS díj (Ft)
Erste Hírnök Szolgáltatás
(bankszámlák számától függetlenül, a számlatulajdonos keretszerződésére vonatkozóan)
530 Ft
- Erste Hírnök szolgáltatás első belföldi
Igénylést követően 6 hónapig
0 Ft
telefonszámra
akciósan: 397 Ft
- Erste Hírnök szolgáltatás első külföldi
1.070 Ft
0 Ft
telefonszámra
- Erste Hírnök szolgáltatás második
+ 220 Ft / telefonszám
0 Ft
telefonszámra
HitelŐr szolgáltatás

0 Ft

0 Ft

Internetes vásárlás ellenőrző SMS kód

0 Ft

0 Ft

Esedékesség

igényléskor,
valamint tárgyhó
első banki
munkanapján
a tárgyhót követő
6. banki
munkanap

15 Ft
a tárgyhót követő
Visszavonásig
Technikai SMS
0 Ft
6. banki
kedvezményesen:
munkanap
0 Ft
Alsó összeglimit Erste Hírnök szolgáltatás esetén: 2000 Ft. A Bank kizárólag a 2000 Ft feletti tranzakciókról küld SMS
értesítést. A Bank az Ügyfél érdekében biztonsági okokból a szolgáltatáshoz beállított alsó összeglimittől eltérhet és az
összeglimit alatti tranzakciókról is küldhet értesítést.
A Díjcsomaggal kapcsolatos egyéb rendelkezések
Az Erste Privilégium 2.0. Díjcsomaghoz (továbbiakban Díjcsomag) kapcsolódóan a jelen Hirdetményi mellékletben
feltüntetésre nem került egyéb díjakat, jutalékokat, költségeket, teljesítési rendet, a bankkártyákhoz tartozó napi
készpénzfelvételi, vásárlási, illetve tranzakciószám limiteket a Bank mindenkor hatályos Lakossági Bankszámla és
Betéti Kamat Hirdetmény fődokumentuma valamint annak 3. sz. melléklete tartalmazza.
A Bank fenntartja a jogot, hogy a jelen Hirdetményi mellékletben meghirdetett akciókat, kedvezményeket, a
kedvezmények összetételét és tartalmát (ideértve különösen a kedvezmény eléréséhez szükséges jogosultsági
feltételeket, jóváírási/tranzakciós összegek mértékét egyoldalúan megváltoztatassa, visszavonja.
A Bank a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat a szerződéskötés dátuma, illetve átminősített díjcsomag esetén az
átminősítés dátuma alapján az alábbiak szerint biztosítja.
Szerződéskötés /
Kondíciók
Kedvezmény lejártát követően az új díjcsomag
átminősítés dátuma
érvényessége
2019. július 8. napjától

2022. március 1.

Erste Bázis Díjcsomag

A Bank a kedvezmény lejárata előtt előzetesen értesíti az ügyfelet a kedvezmény lejáratát követően hatályos díjakról.
(1) A +(0,3% max. 6 000 Ft) díjrész az átutalt összeg 20 000 Ft feletti részére kerül felszámításra.
(2) A Kedvezményes szint teljesítéséhez előírt jóváírási feltételt a Bank a mindenkori minimálbér nettó összegéből
kalkulálja, és ehhez igazítja azzal, hogy az elvárt jóváírási összege legfeljebb a mindenkori minimálbér nettó
összegének 2,5-szöröse.
A Kedvezményes szint teljesítésének feltételvizsgálata során a Bank a tárgyhót megelőző hónap 15. napjától a
tárgyhó 14. napjáig tartó időszakban, a Díjcsomag keretén belül vezetett bankszámlá(k)on jóváírt átutalásokat
vizsgálja. A Bank mind Magyarország határain belülről, mind azon kívülről forintban és devizában (akár
VIBER-en) utalt jövedelem-/ nyugdíjjóváírást fogadja el. Az első feltételvizsgálati időszak során a jóváírás
jogcíme nem kerül vizsgálatra. A bankszámlákon devizában történő jóváírások a tranzakció könyvelését
megelőző napi, nap végi MNB devizaközép árfolyamán kerülnek figyelembe vételre. A bankon belülről indított
saját számlák közötti átvezetések és a készpénz befizetések nem minősülnek átutalásnak.
(3) A Díjcsomag nyitásának hónapjában a Bank a kedvezményes szintnek megfelelő díjakat számítja fel, azzal a
kitétellel, hogy a hónap utolsó munkanapján nyitott Díjcsomag esetén, a Díjcsomag nyitásának napján
teljesített megbízásokra az Alap szinten meghatározott díjak kerülnek felszámításra.
(4) Devizaszámlák esetén a forintban meghatározott díj a hó első napján érvényes számlakonverziós deviza
középárfolyamon kerül átszámításra a devizaszámla devizanemére.
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