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

ERSTE AGRO SZÁMLACSOMAG DÍJAI
Közzététel: 2020. február 25. napján
Hatályos: 2020. március 2. napjától
A módosítás oka:
A 2017. január 2. és 2017. december 31. között szerződött számlacsomagok érvényességi ideje
visszavonásig meghosszabbításra került.
Jelen hirdetménybe tett módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.
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

2015. december 31. előtt

visszavonásig

Kondíciók érvényessége
után érvényes kondíciók
Erste Standard Mikrovállalati
bankszámla

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

visszavonásig

Erste Standard Mikrovállalati
bankszámla

visszavonástól

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

visszavonásig

Erste Standard Mikrovállalati
bankszámla

visszavonástól

2018. január 2. és 2018.
január 19. között
2018. január 22. és 2018.
december 31 között
2019. január 2. és 2019.
december 31. között
2020. január 2. és 2020.
december 31. között

Új kondíciók
érvényessége
visszavonástól

határozatlan idejű
Erste Standard Mikrovállalati
bankszámla
Erste Standard Mikrovállalati
bankszámla
Erste Standard Mikrovállalati
bankszámla

2021. március 1-ig
2022. március 1-ig
2023. március 1-ig

2021. március 2-től
2022. március 2-től
2023. 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.
Megnevezés

Erste Agro számlacsomag

Számlacsomag díja

694 Ft

Erste Agro pénzforgalmi számla tranzakciós díjai
Eseti forint átutalás bankon kívül (más belföldi bankhoz)
Kedvezményes
időszakon kívül

Kedvezményes
időszakban I.

- papír alapú megbízás

0,462% min. 620 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

- TeleBank ügyintézőn keresztül benyújtott megbízás

0,420% min. 425 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

- elektronikus megbízás

0,167% min. 157 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

0,125% min. 104 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

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

- TeleBank ügyintézőn keresztül benyújtott megbízás
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0,462% min. 620 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
Kedvezményesen visszavonásig:
0,225% min. 620 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,420% min. 425 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
Kedvezményesen visszavonásig:
0,225% min. 425 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
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- elektronikus megbízás
Eseti átutalás bankon kívülre NAV felé
Vállalati Netbank, Vállalati MobilBank és Electra
Szolgáltatáson keresztül

0,167% min. 157 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
Kedvezményesen visszavonásig:
0,147% min. 157 Ft, max. 29 199 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,125% min. 104 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

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

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

Forint pénztári készpénz befizetés forint számlára

0,346% min. 620 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,304% min. 425 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
52 Ft
0,136% min. 104 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
Kedvezményes
időszakon kívül

Kedvezményes
időszakban II.

0,063% min. 235 Ft

0,031%(1) min. 109 Ft

Díjak esedékessége
Számlamegszüntetés díja a számlanyitástól számított 1
éven belül
Erste Agro Megtakarítási számla tranzakciós díjai
Forint átvezetés Erste Agro pénzforgalmi számlára
elektronikus úton

Tárgyhó utolsó napján
10 526 Ft

0 Ft

(1) A 2017. évi és a 2018. évi fogyasztói árindex együttes mértékével kerül megemelésre.

*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.

Egyéb jellemzők:
a) Erste Agro számlacsomagra kizárólag adószámmal rendelkező őstermelő és azon egyéni vállalkozó
ügyfeleink jogosultak, akik az alábbi tevékenységek közül egyet vagy többet főtevékenységként vagy
melléktevékenységként végeznek (TEÁOR ’08)
 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01
 Erdőgazdálkodás 02
 Halászat, halgazdálkodás 03
 Élelmiszergyártás 10
 Italgyártás 11
 Dohánytermék gyártása 12
 Bőr, szőrme kikészítése 15.11
 Fafeldolgozás (kivéve bútor), fonott árú gyártása 16
 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 20.15
 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása 20.20
 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása 28.3
 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 46.11
 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme 46.2
 Élelmiszer, ital, dohányárú nagykereskedelme 46.3
 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme 46.61
 Vegyi áru nagykereskedelme 46.75
 Élelmiszer, ital, dohányáru kiskereskedelme 47.2
 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 47.76
 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme 47.81
 Állat-egészségügyi ellátás 75.00
 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 77.31
ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
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b) Erste Agro számlacsomag részei: egy darab forint pénzforgalmi bankszámla, egy darab megtakarítási
számla (havi díja 0 Ft), Vállalati TeleBank szolgáltatás, Vállalati NetBank szolgáltatás, egy darab vállalati
elektronikus (Vállalati VISA Electron), bankkártya, amelynek 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.
c) Kedvezményes időszak I.: Eseti forint átutalás bankon kívül (más belföldi bankhoz), eseti átutalás bankon
kívülre NAV felé és eseti forint átutalás bankon belül más ügyfél javára tranzakciók esetén minden naptári év
március, április, május hónapjában indított és könyvelt megbízások díja a jelen hirdetmény szerint
kedvezményesen kerül felszámításra.
d) Kedvezményes időszak II.: Forint pénztári forint befizetés forint számlára tranzakciók esetén minden naptári
év június, július, augusztus hónapjában indított és könyvelt megbízások díja a jelen hirdetmény szerint
kedvezményesen kerül felszámításra.
e) A számlanyitástól számított 1 éven belüli számlamegszüntetés díját a Bank a számlamegszüntetés napján
terheli.
f) A számlacsomag díja minden megkezdett hónap után esedékes.
g) 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.
h) Erste Agro megtakarítási számláról az Erste Agro pénzforgalmi számlára történő forint átvezetés indítható
kizárólag.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

3

