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

ERSTE 100 FORINTOS SZÁMLACSOMAG
Közzététel: 2020. február 25. napján
Hatályos: 2020. március 2. napjától
A módosítás oka:
A 2020. január 2. és 2020. december 31. között szerződött számlacsomagok érvényességi ideje meghatározásra került.
Jelen hirdetménybe tett módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

I. Erste 100 Forintos Számlacsomag számlavezetési díjai
Megnevezés

Számlacsomag havi díja
Bejövő forint átutalás jóváírása

Díj mértéke

100 Ft/naptári hó
0 Ft

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

0,526%, min. 629 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,472%, min. 629 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,136%, min. 160 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

- elektronikus megbízás
ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

0,526%, min. 629 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
Kedvezményesen visszavonásig:
0,225%, min. 629 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,472%, min. 629 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
Kedvezményesen visszavonásig:
0,225%, min. 629 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,136%, min. 160 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
Kedvezményesen visszavonásig:
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Eseti átutalás bankon kívülre NAV felé
Vállalati Netbank, Vállalati MobilBank és Electra Szolgáltatáson keresztül

0,136%, min. 160 Ft, max. 29 199 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,104%, min. 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

0,394%, min. 629 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,341%, min.423 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,104%, min. 113 Ft
+ (0,3% max, 6000 Ft)

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

0,292%, min. 410 Ft

- TeleBank ügyintézőn keresztül benyújtott megbízás

0,282%, min. 394 Ft

- elektronikus megbízás

0 Ft

Rendszeres forint átutalás elektronikusan
- bankon kívül
- bankon belül

0,136%, min. 125 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,104% min. 83 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

- számlatulajdonos saját számlái között

0 Ft

Csoportos beszedési megbízás
- bankon kívül
- bankon belül

0,112%, min. 113 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

Forint készpénzes műveletek
- Készpénzes Befizetés pénztárban (HUF)

0,062%, min. 221 Ft

- Készpénzes Kifizetés pénztárban (HUF)

0,449%, min. 408 Ft
+ (0,6%)

I.2. Az Erste 100 Forintos Számlacsomag jellemzői:
a.)

Az Erste 100 Forintos Számlacsomag szerinti szolgáltatások:
 egy darab forint pénznemű Erste 100 Ft-os pénzforgalmi bankszámla,
 egy darab (elsőként kibocsátott) elektronikus Vállalati Visa Electron bankkártya, melynek kibocsátási díja 0 Ft,*
 Vállalati NetBank szolgáltatás,
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Vállalati TeleBank szolgáltatás
Vállalati MobilBank szolgáltatás.

* 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 100 Ft-os számlacsomag maximum 20 millió Ft előző, lezárt éves nettó árbevétellel rendelkező, induló (újonnan alakuló) vagy működő (gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozások, őstermelők, szövetkezetek, kivéve társadalmi szervezetek) mikrovállalkozások esetén igényelhető újonnan ilyen számlatípust nyitó ügyfelek számára. Meglévő ügyfelek
számla átminősítésére 100 Forintos számla típusra nincs lehetőség.
c.) A számlacsomagok részét képező szolgáltatásokért a Bank külön szolgáltatási díjat nem számít fel, a naptári havi számlacsomag díjért a Bank a számlacsomag részét képező
szolgáltatásokat nyújtja az Ügyfél részére.
d.) számlavezetési díj minden megkezdett hónap után időarányos összegben esedékes.
A számlacsomagra vonatkozó, jelen Hirdetményben feltüntetésre nem került egyéb díjakra, jutalékokra, költségekre, valamint a teljesítési rendre a Bank mindenkori hatályos Mikrovállalati
Pénzforgalmi Hirdetmény fődokumentuma, illetve annak 2.3-as pontja, valamint annak 7. sz. mellékletében található Bankkártya szolgáltatások kondíciói Hirdetmény az irányadó.

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

Kedvezményes kondíciók érvényessége

Kedvezmény lejártát követően az új díjcsomag

2017. december 31. előtt

visszavonásig

Erste Standard Mikrovállalati bankszámla

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

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

2022. március 1-ig

Erste Standard Mikrovállalati bankszámla

2020. január 2. és 2020. december 31. között

2023. március 1-ig

Erste Standard Mikrovállalati bankszámla

A Bank a kedvezmény érvényességének megszűnéséről a kedvezményes időszak lejáratát megelőzően, valamint a kedvezményes időszak leteltét követően érvénybe lépő díjakról az
ügyfelet előzetesen értesíti. A kondíciók érvényességének megszűnését követően a megszűnés évének március hónapjára vonatkozó számlavezetési díját a Bank az adott év március 2-tól
hatályos díjak szerint számítja fel.
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