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Lakástakarékpénztári portfólió átvételéhez kapcsolódó Program Részvételi
Szabályzat
Közzététel: 2020. január 17. napján
Hatályos: 2020. január 20. napjától
Hosszabbításra került a bank függő ügynök hálózatára (DSA) vonatkozó Media Markt online
ajándékkártyának az akciója
1. Belépés a Programba
A Programban azok a magánszemélyek vesznek részt,
 akiknek az Aegon Lakástakarék Zrt-vel kötött lakás-előtakarékossági szerződését 2019. október 25-én
vagy 2020. január 17-én az Erste Lakástakarékpénztár Zrt. átveszi
 elfogadják az Erste Bank Hungary Zrt. (továbbiakban: Bank) Adatkezelési Szabályzatát, illetve a jelen
Részvételi Szabályzatot
 elfogadják és teljesítik a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeket és ezzel csatlakoznak a
Programhoz.
2. Kedvezmények a Programban résztvevő ügyfelek részére
Résztvevők köre:
Jelen pontban szereplő kedvezményeket azon ügyfelek vehetik igénybe, akik az 1. pontban foglalt feltételek
szerint csatlakoztak a Programhoz, és az adott kedvezménynél szereplő valamennyi feltételt is teljesítik.
Feltétel:
Az egyes kedvezmények jóváírásának feltétele minden esetben, hogy a jóváírás időpontjában az ügyfél élő,
aktív lakossági bankszámlával rendelkezik az Erste Banknál, kivétel ez alól ahol az adott kedvezményre
vonatkozóan külön rendelkezés van. A Programon belül a kedvezmények összevonhatóak.
Kiegészítés
A Programban lévő termékkedvezmények a Bank által más Programban nyújtott kedvezményekkel nem
összevonhatóak. Kivételt képeznek azok az esetek, ahol az adott kedvezmény szabályai a kedvezmények
összevonását kifejezetten megengedik, valamint kivétel ez alól az Erste Prémium Kedvezményprogramban
nyújtott kedvezmények, mely esetben a két program kedvezményei összevonhatóak.
2.1. Egyösszegű jóváírás lakossági folyószámla esetén
A kedvezmény igénybevételének feltétele:
Az akció azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik 2019. október 20-án nem rendelkeznek az Erste Banknál élő
lakossági bankszámlával (sem fő- sem társtulajdonosként), de 2019. október 28. és 2020. május 31. között új
lakossági bankszámlát nyitnak.
Kedvezmény:
A Bank a feltételek teljesülése esetén a számlatulajdonos által nyitott bármely lakossági bankszámlára 10 000
Ft egyösszegű díjjóváírást teljesít a számlanyitást követő hónap utolsó banki munkanapjáig, de legkorábban
2019. december 10-én, ha a jóváírás időpontjában a számlája élő, aktív.
Egyéb kiegészítések:
A kedvezmény ügyfelenként kizárólag egy bankszámla esetén érvényesíthető.
Az újonnan nyitott lakossági bankszámla definíciója: Lakossági Banki Szolgáltatások Keretszerződésben
nyújtott valamennyi értékesíthető díjcsomag, valamint a Számlavezetési Szolgáltatási Keretszerződésben
nyújtott valamennyi értékesíthető számla.
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Az egyes lakossági bankszámlák díjára vonatkozó kondícióit és a termékekkel kapcsolatos információkat a
Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény valamint annak mellékletei és az Erste Lakossági Banki
Szolgáltatások ÁSZF tartalmazzák.
2.2. Egyösszegű jóváírás lakossági dombornyomott betéti bankkártyák esetén
A kedvezmény igénybevételének feltétele:
Az akció azokra az ügyfelekre vonatkozik:
, akik 2019. október 20-án nem rendelkeznek az Erste Banknál élő lakossági bankszámlával (sem fősem társtulajdonosként), de 2019. október 28. és 2020. május 31. között új lakossági bankszámlát
nyitnak, és
 a számlatulajdonos az újonnan nyitott bankszámlájához kapcsolódóan dombornyomott betéti
bankkártyát igényel és más kibocsátási díj kedvezményt nem vesz igénybe.
A kedvezményben az alábbi termékek vesznek részt:
 Mastercard Standard Bankkártya
 VISA Classic Bankkártya
A kedvezményben az alábbi termékek nem vesznek részt:
 VISA Virtuális bankkártya
 VISA Electron, Maestro és Maestro Diák
 Mastercard Gold és Masterard World Gold Bankkártya
 Rendelkező által igényelt VISA Classic és Mastercard Standard
Kedvezmény:
A feltételek teljesülése esetén a számlatulajdonos által a lakossági bankszámlájához igényelt dombornyomott
betéti bankkártya kibocsátási díjának 50%-a utólagosan jóváírásra kerül az érintett bankkártyák költségviselő
számláján a kártyakibocsátást követő hónap utolsó banki munkanapjáig, de legkorábban 2019. december 10én, ha a jóváírás időpontjában a bankkártya és a bankkártyák költségviselő számlája is élő, aktív.
Az egyes bankkártyák kibocsátási díjára vonatkozó kondícióit és a termékekkel kapcsolatos információkat a
Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény valamint annak mellékletei és az Erste Lakossági Banki
Szolgáltatások ÁSZF tartalmazzák. A Kedvezmény a 2.21. sz hirdetményben található Mastercard Gold
bankkártyás kedvezménnyel együtt igénybe vehető.
2.3. Egyösszegű jóváírás Személyi Kölcsön esetén
A kedvezmény igénybevételének feltétele:
Az akció azokra az ügyfelekre vonatkozik:
 aki legalább 2 000 000 Ft összegű személyi kölcsönt igényel és
 akinek a kérelme 2019. október 28. és 2020. május 31. között befogadásra kerül (bankfiókban a teljes
hiteldokumentáció benyújtásra került, Hitelközvetítővel aláírt kérelmek esetén pedig a kérelem
aláírásának dátuma a mérvadó) és
 a kölcsön 2020. június 30-ig folyósításra kerül és
 a folyósítást követően az első 3 havi törlesztőrészlet késedelem nélkül megfizetésre került.
Az online csatornán befogadott, valamint egyéb akció keretében kedvezményes kamatozással igényelt
személyi kölcsön ügyletek esetében a kedvezmény nem érvényesíthető.
A kedvezményben az alábbi termékek vesznek részt:
 Most Hűség Kölcsön
 Most Személyi Kölcsön
 Erste Most Extra Személyi Kölcsön
A kedvezményben az alábbi termékek nem vesznek részt:
 Folyószámlahitelt kiváltó személyi kölcsön
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Kedvezmény:
A Bank a feltételeknek megfelelő hitelügyletek esetében 50 000 Ft összegű kedvezményt nyújt a 3.
törlesztőrészlet késedelem nélküli megfizetését követő hónap utolsó banki munkanapjáig, de legkorábban
2019. december 10-én. A kedvezmény azon az ügyfél számlán jelenik meg, ahova a kölcsön folyósítása
megtörtént.
(Amennyiben a kölcsön célja hitelkiváltás volt, a kedvezmény azon a számlán jelenik meg, amely
számlaszámra a Bank a hitelkiváltáson felüli kölcsönösszeget folyósította.)
Egyéb kiegészítések:
A kedvezmény ügyfelenként kizárólag egy személyi kölcsön termék igénylése és folyósítása esetén
érvényesíthető. A kedvezmény nem érvényesíthető abban az esetben, ha az igényelt személyi kölcsön az
akció időszaka alatt végtörlesztésre kerül. A kedvezménynek nem feltétele, hogy az ügyfél az Erste Banknál
lakossági számlával rendelkezzen.
A személyi kölcsön termékekre vonatkozó kondíciókat és a termékekkel kapcsolatos információkat a
Lakossági Hitel Hirdetmény, valamint annak 3. sz. melléklete és a Fogyasztási és Lombard Hitelek ÁSZF-ei
tartalmazzák.
2.4. Egyösszegű jóváírás idegen banki lakáscélú hitelek Erste lakáshitellel történő kiváltása esetén
A kedvezmény igénybevételének feltétele:
 5 000 000 Ft vagy ennél magasabb hitelösszegű,
 idegen banki hitelkiváltás célú lakáscélú jelzáloghitel-szerződés megkötése.
 2019. október 28. és 2020. május 31. között befogadott (bankfiókban a teljes hiteldokumentáció
benyújtásra került) kérelem és
 2020. július 31-ig folyósított ügylet.
A kedvezményben kizárólag az alábbi termék vesz részt:
 10 éves kamatperiódusú HUF alapú piaci kamatozású lakáshitel idegen banki hitel kiválás célra
A kedvezményben az alábbi termékek nem vesznek részt:
 HUF alapú szabad felhasználású jelzáloghitelek
 Áthidaló hitel
 Restart hitel
 Kamattámogatás mellett nyújtott lakáscélú kölcsön
Kedvezmény:
A Bank
 5.000.000 Ft – 9.999.999 Ft hitelösszeg között 50 000 Ft
 10.000.000 Ft hitelösszegtől 100 000 Ft
egyösszegű díjjóváírást teljesít a folyósítást követő hónap utolsó banki munkanapjáig, de legkésőbb 2020.
augusztus 31-ig. A Bank a jóváírást azon lakossági bankszámlára teljesíti, amelyre a hitel folyósítása
megtörtént.
Egyéb kiegészítések:
A kedvezmény igénylőként kizárólag egy jelzálog alapú hiteltermék esetén érvényesíthető.
A jóváírás nem érvényesíthető abban az esetben, ha az igényelt jelzáloghitelből részben, vagy teljes
egészében Erste Bank jelzáloghitel kerül kiváltásra.
A piaci kamatozású lakáshitelek kondícióit és a termékekkel kapcsolatos információkat a Lakossági Hitel
Hirdetmény, valamint annak 7. sz. és 19. sz. melléklete valamint az Erste Bank Hungary Zrt. Üzletszabályzata
tartalmazzák.
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2.5. Egyösszegű jóváírás új lakáscélú hiteligénylés esetén
A kedvezmény igénybevételének feltétele:
10 000 000 Ft vagy ennél magasabb hitelösszegű jelzáloghitel ügylet
 2019. október 28. és 2020. május 31. között befogadott (bankfiókban a teljes hiteldokumentáció
benyújtásra került) és
2020. július 31-ig folyósított ügylet
A kedvezményben az alábbi termék vesz részt:
 5 és 10 éves kamatperiódusú HUF alapú piaci kamatozású lakáshitel
A kedvezményben az alábbi termékek nem vesznek részt:
 HUF alapú piaci kamatozású lakáscélú hitelek saját, valamint idegen banki hitel kiváltás célra
 HUF alapú szabad felhasználású jelzáloghitelek
 Áthidaló hitel
 Restart hitel
 Kamattámogatás mellett nyújtott lakáscélú kölcsön
Kedvezmény:
A Bank a feltételeknek megfelelő hitelügyletek esetében 50 000 Ft összegű díjjóváírást teljesít a folyósítást
követő hónap utolsó banki munkanapjáig, de legkésőbb 2020. augusztus 31-ig.
A Bank a jóváírást azon lakossági bankszámlára teljesíti, amelyre a hitel folyósítása megtörtént.
Egyéb kiegészítések:
A kedvezmény igénylőként kizárólag egy jelzálog alapú hiteltermék esetén érvényesíthető, abban az esetben
is, ha a hitelcél több jelzálog hitelügylettel valósul meg.
A jóváírás nem érvényesíthető abban az esetben, ha az igényelt jelzáloghitelből részben, vagy teljes
egészében Erste Bank jelzáloghitel kerül kiváltásra.
A piaci kamatozású lakáshitelek kondícióit és a termékekkel kapcsolatos információkat a Lakossági Hitel
Hirdetmény, valamint annak 7. sz. és 19. sz. melléklete valamint az Erste Bank Hungary Zrt. Üzletszabályzata
tartalmazzák.
2.6. Egyösszegű jóváírás Babaváró hitelek esetén
A kedvezmény igénybevételének feltétele:
 2019. október 28. és 2020. május 31. között befogadott (bankfiókban a teljes hiteldokumentáció
benyújtásra került) kérelem és
2020. június 30-ig folyósított kölcsön
3 500 000 Ft vagy ennél magasabb hitelösszeg
minimum 120 hónapos futamidő.
A kedvezményben az alábbi termék vesz részt:
 Babaváró hitel
Kedvezmény:
A Bank a feltételeknek megfelelő hitelügylet esetében 50 000 Ft összegű díjjóváírást teljesít a folyósítást
követő hónap utolsó banki munkanapjáig, de legkorábban 2019. december 10-én. A Bank a jóváírást azon
lakossági bankszámlára teljesíti, amelyre a hitel folyósítása megtörtént.
Egyéb kiegészítések:
A jóváírás nem érvényesíthető abban az esetben, ha az igényelt Babaváró hitelből részben, vagy teljes
egészében Erste Bank jelzáloghitel kerül kiváltásra.
A Babaváró kondícióit és a termékekkel kapcsolatos információkat a Lakossági Hitel Hirdetmény, valamint
annak 22. sz. melléklete valamint az Erste Bank Hungary Zrt. Üzletszabályzata tartalmazzák.
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2.7. Egyszeri extra Csatlakozási bónusz/üdvözlő pont Hitelkártya esetén
A kedvezmény igénybevételének feltétele:
2019. október 28. és 2020. május 31. között igényelt és 2020. július 01-ig jóváhagyott, újonnan igényelt
hitelkártyákra (főkártyákra) vonatkozik. A kedvezmény igénybevételének további feltételeit az adott
hitelkártyára vonatkozó, mindenkor hatályos Wizz Air Kártyák Pontgyűjtő Feltételei valamint Erste Max
Hitelkártya Program Részvételi Feltételek tartalmazzák és egyéb kedvezményekkel össze nem vonhatóak.
Kedvezmény:
A Bank a feltételeknek megfelelő, Hitelkártyák esetén
 Erste Max Hitelkártya esetében 5 000 helyett 10 000 Erste Forint Csatlakozási bónuszt
 Wizz Air Hitelkártya esetében 10 000 helyett 20 000 üdvözlő pontot
ad ajándékba a feltételek teljesítését követő hónap utolsó banki munkanapjáig, legkorábban 2019. december
10-én, valamint legkésőbb 2020. szeptember 30-ig.
Egyéb kiegészítések:
A kedvezmény ügyfelenként és hitelszámlánként kizárólag egyszer érvényesíthető. A kedvezménynek nem
feltétele, hogy az ügyfél az Erste Banknál lakossági számlával rendelkezzen.
Amennyiben az ügyfél nem teljesíti az alap üdvözlő pontra illetve Csatlakozási bónuszra vonatkozó
feltételeket a mindenkor hatályos Wizz Air Kártyák Pontgyűjtő Feltételeiben valamint Erste Max Hitelkártya
Program Részvételi Feltételekben leírtak szerint, úgy az ügyfél nem jogosult a fenti kedvezményre.
A hitelkártya termékekre vonatkozó kondíciókat és a termékekkel kapcsolatos információkat a Lakossági Hitel
Hirdetmény, valamint annak 5. sz. melléklete, a Lakossági Hitelkártya ÁSZF tartalmazzák.
2.8. Díjvisszatérítés az Erste Befektetési Zrt. ügyfelei részére
A kedvezmény igénybevételének feltétele:
A kedvezményt az Erste Befektetési Zrt. azon, a Programban résztvevő ügyfelek részére nyújtja, akik új
értékpapírszámlát nyitnak az Erste Befektetési Zrt.-nél 2019. október 28. és 2020. május 31. között és a
számlanyitást megelőző 9 hónapban nem rendelkeztek értékpapírszámlával az Erste Befektetési Zrt-nél.
Kedvezmény:
A feltételek teljesítése esetén az Erste Befektetési Zrt. a mindenkor hatályos Díjjegyzékei szerint az ügyfél
vonatkozásában felszámított befektetési alapokra vonatkozó vételi és visszaváltási díjakból legfeljebb 250 000
Ft összegű visszatérítést teljesít, amelyet Erste Befektetési Zrt. legkésőbb 2020. június 30-ig az ügyfél
értékpapírszámláján jóváír akkor, ha a jóváírás időpontjában az értékpapírszámla még élő, aktív számla,
valamint a jogosultság vizsgálatának időpontjában az ügyfél a Program résztvevője.
Egyéb kiegészítések:
A jóváírás nem érvényesíthető a visszaváltás során esetlegesen felmerülő büntető jutalékra (plusz költség),
illetve az alapkezelőket illető vételi és visszaváltási díjakra/jutalékokra.
A vonatkozó kondíciókat az Erste Befektetési Zrt. mindenkor hatályos üzleti díjjegyzéke tartalmazza.
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3. 5.000 Ft-os Media Markt online ajándékkártya
A Bank 5.000 Ft-os Media Markt online ajándékkártyát ad a Program keretében azon ügyfelek számára,
 akik 2019. október 28. és 2020. január 31. között regisztrálnak a www.udvazerstenel.hu weboldalon, és
ezt követően 2019. február 14-ig bemennek az Erste Bank fiókjaiba és ott végighallgatják a
Programmal kapcsolatos részletes tájékoztatást
 akiket 2019. december 06. és 2020. január 31. között a bank függő ügynök hálózata (DSA) telefonon
megkeres, és ezt követően 2020. február 14-ig egy személyes találkozó keretében végighallgatják a
Programmal kapcsolatos részletes tájékoztatást.
Az ajándékkártyára az első 10.000 regisztráló ügyfél jogosult!
Az 5.000 Ft-os online ajándékkártyához jutás további feltétele az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az Erste Bank
Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.), az Erste Lakástakarék Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő
utca 24-26.) és az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 8. emelet) az ügyfél részére
levélben, telefonon, sms/mms-ben, internetes rendszereken keresztül (pl. Netbank, stb.), e-mail-en
kereskedelmi kommunikációt küldhessen. Ennek érdekében az ügyfélnek meg kell adni az értesítési címét, email címét és a mobil telefonszámát.
Az online ajándékkártyát a Bank utólag, elektronikusan bocsátja rendelkezésre az ügyfél által legelső
regisztráció illetve a függő ügynökkel történt tárgyalás során megadott e-mail címen, a személyes tárgyalást
követő legkésőbb ötödik banki munkanapon.
Egy ügyfél kizárólag egy ajándékkártyára jogosult!
Az ajándékkártya utáni adó és járulékterheket a Bank viseli és fizeti meg, az ügyfelek által átadott személyi
adatok alapján. Az ajándékkártyák készpénzre nem válthatók át.
Az ügyfél az ajándékkártya felhasználásáról a https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/ajandekkartya.html
honlapon talál további információkat.
4. A Programban résztvevők adatainak kezelésére vonatkozó szabályok
A www.udvazerstenel.hu honlapon történt regisztráció során az ügyfél által megadott természetes
személyazonosító valamint ügyfél elérési adatokat (név, telefonszám, email cím, születési hely és dátum) a
Bank az ügyfél azonosítása valamint a jelen Program érvényességi ideje alatt a Programmal és a Program
részeivel (regisztrációval, Program változásaival, Programhoz kapcsolódó kedvezményekkel, az utalvány
kiküldésével) kapcsolatos tájékoztatás céljából használja.
A Programban megtalálható kedvezmények érvényesítése érdekében az ügyfél felhatalmazza az Erste
Lakástakarékpénztár Zrt. arra, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. és az Erste Befektetési Zrt. részére igazolja,
hogy az ügyfél Aegon Lakástakarék Zrt-vel kötött lakás-előtakarékossági szerződését 2019.10.25-én vagy
2020.01.15-én az Erste Lakás-takarékpénztár Zrt. átvette.
A banki szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos adatkezelésre és jelen Programra vonatkozó
adatkezelésen kívüli személyes adatok védelmével/kezelésével kapcsolatos egyéb jogokra, tájékoztatásokra
a Bank Adatvédelmi és Személyes Adatkezelési Tájékoztatója vonatkozik, jelen pontban szabályozott
adatkezelési rendelkezések a Programban való részvételhez kapcsolódnak.
A Bank Adatvédelmi és Személyes Adatkezelési Tájékoztatója elérhető a www.erstebank.hu oldalon.

5. Záró rendelkezések
A Bank a jelen Részvételi Szabályzatban szereplő feltételeket egyoldalúan módosíthatja, mely módosítások
legkorábban a kihirdetést követő nappal hatályba lépnek.
A Program érvényességi ideje: 2019. október 25-től 2020. szeptember 30-ig tart.
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