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

ERSTE INDULÓ SZÁMLACSOMAG ÉS
ERSTE SZÁMLACSOMAG TÁRSADALMI SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Közzététel: 2018. december 20. napján
Hatályos: 2019. január 2. napjától
A módosítás oka:
A Bank közzéteszi jelen számlacsomag kondícióinak időtartamát azon ügyfelek részére, akik 2019. évben szerződést kötnek, illetve díjcsomagot váltanak. A módosítás dőlt
betűvel jelölve.
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

Kondíciók érvényessége után érvényes kondíciók

Új kondíciók érvényessége

2015. április 1. előtt

határozatlan idejű

-

-

2015. április 1. és 2015. december 31. között

2018. március 1-ig

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

2019. március 1-ig

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

2020. március 1-ig

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

2021. március 2-től

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

2022. március 1-ig

Erste Standard Mikrovállalati bankszámla

2022. március 2-től

Erste Standard Mikrovállalati bankszámla
Erste Standard Mikrovállalati bankszámla
Erste Standard Mikrovállalati bankszámla

2018. március 2-től
2019. március 2-től
2020. 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.

1. Erste Induló számlacsomag, Erste Számlacsomag társadalmi szervezetek részére
1.1. Pénzforgalmi számlacsomagok díjai
Erste Induló számlacsomag
Megnevezés

I. időszak
Számlanyitás naptári hónapjában és az azt
követő 11 naptári hónapban esedékes díjak

II. időszak
Számlanyitás naptári hónapját követő 12.
naptári hónaptól a számla
megszüntetéséig, illetve módosításáig
esedékes díjak

3 950 Ft/ naptári hó
Számlacsomag havi díja

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

945 Ft/naptári hó

az 1.2./c. pontban megjelölt feltétel
teljesítése esetén

Erste Számlacsomag társadalmi
szervezetek részére

1 442 Ft / naptári hó az 1.3./b. pontban megjelölt
feltétel teljesítése esetén
388 Ft/ naptári hó
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945 Ft/naptári hó
Bejövő forint átutalás jóváírása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0,450%, min. 604 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,412%, min. 414 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,156%, min. 163 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

0,450%, min. 604 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,412%, min. 414 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,207%, min. 220 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

0,447%, min. 604 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,406%, min. 404 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

Eseti átutalás bankon kívülre NAV felé
Vállalati Netbank, Vállalati MobilBank és Electra
Szolgáltatáson keresztül
Eseti forint átutalás bankon belül más ügyfél javára

0,110%, min. 117 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

0,133%, min. 138 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

Eseti forint átutalás bankon kívül pont
szerint

- papír alapú megbízás

0,334%, min. 604 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,294%, min.512 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

0,334%, min. 604 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,281%, min. 404 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

414 Ft

0,334%, min. 604 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,294%, min.414 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,156%, min. 163 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

- papír alapú megbízás

0,285%, min. 399 Ft

0,285%, min. 399 Ft

0,343%, min. 573 Ft

- TeleBank ügyintézőn keresztül benyújtott megbízás

0,275%, min. 384 Ft

0,275%, min. 384 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- bankon kívül

0,156%, min. 163 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

0,156%, min. 163 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

0,145%, min. 138 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

- bankon belül

256 Ft

141 Ft

133 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0,135%-a, min. 87 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,052%-a, min. 71 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

0,135%-a, min. 87 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,052%-a, min. 71 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

0,124% min. 56 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,041%, min. 40 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

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

- TeleBank ügyintézőn keresztül benyújtott megbízás
- elektronikus megbízás

0,145%, min.138 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

317 Ft

Bankon belüli forint átvezetés számlatulajdonos
saját bankszámlái között

- elektronikus megbízás
Rendszeres forint átutalás

- számlatulajdonos saját számlái között
Csoportos átutalás indítása
- bankon kívül
- bankon belül
Számlafeltöltés / számlaürítés / egyenleg beállítás
ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
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- bankon kívül
- bankon belül
Díjak esedékessége

0,239%, min. 250 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,187%, min. 194 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)

0,239%, min. 250 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0,187%, min. 194 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
Tárgyhó utolsó napján

0,145%, min. 138 Ft
+ (0,3% max. 6 000 Ft)
0 Ft

a.) 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.
b.) Az 1. pontban megjelölt számlacsomagok közötti váltás díját a Mikrovállalati Hirdetmény tartalmazza, a váltásra vonatkozó megbízást Bankunk a következő hónap első banki
napján hajtja végre, a módosítás érvényességének kezdete az azt követő első banki munkanap. A számlacsomagok közötti váltás feltétele az új számlacsomag szerződés
megkötése. Erste Induló számlacsomagra történő számlatípus módosítás nem engedélyezett.
1.2. Az Erste Induló számlacsomag jellemzői:
a.) Az Erste Induló számlacsomag szerinti szolgáltatások: egy darab forint pénznemű Erste Induló pénzforgalmi bankszámla, egy darab elektronikus (Vállalati VISA
Electron) bankkártya, melynek kibocsátási díja 0 Ft, Vállalati NetBank szolgáltatás, Vállalati TeleBank 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 Induló számlacsomag maximum 60 nap működési múlttal rendelkező, induló (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, szövetkezetek,
kivéve társadalmi szervezetek) mikrovállalati ügyfelek esetén igényelhető. A működési múlt az Ügyfél bejegyzésétől, nyilvántartásba vételétől eltelt naptári napok számát jelenti.
c.) Az Erste Induló számlacsomag esetén az Ügyfél a fenti, I. időszakban – amely az Erste Induló bankszámlanyitás naptári hónapjától, az azt követő 11. naptári hónappal
bezárólag tart –meghatározott kedvezményes havi számlacsomag díjat köteles fizetni. Az Ügyfél a fenti, II. időszakban - amely a számlanyitás naptári hónapját követő 12.
naptári hónapjától a bankszámla megszüntetéséig vagy módosításig (átminősítéséig) tart- akkor jogosult az ott meghatározott kedvezményes havi számlacsomag díjra, ha az
alábbi feltételeket havonta teljesíti:
A havi elvárt tranzakciós feltétel a kedvezményes havi számlacsomag díj eléréséhez: Min. havi 2 db Ügyfél által, az Erste Induló pénzforgalmi számláról indított és
könyvelésre került eseti, bankon belüli vagy bankon kívüli elektronikus úton indított forint átutalás, amelyek értéke összesen, együttesen min. 100 000 Ft. A saját bankszámlák
között történő átvezetések, betétlekötések, hiteltörlesztések, visszavont, utólag törlésre került tételek, valamint a Bank által történő díjelszámolások nem számítanak a feltételek
teljesítésébe. A feltételek ellenőrzésénél az Ügyfél 1 db Erste Induló pénzforgalmi bankszámlájáról indított terheléses tranzakciót vesszük figyelembe. A tranzakciós feltételeket
naptári havonta, a naptári hónap utolsó banki munkanapján vizsgálja a Bank az Ügyfél által nyitott Erste Induló pénzforgalmi bankszámlán, azaz a kedvezményre jogosító
tranzakciók terhelése meg kell, hogy történjen minden naptári hónap utolsó banki munkanapját megelőző banki munkanapig. A hónap utolsó banki munkanapja a következő
vizsgálandó időszak részét képezi.
Amennyiben az Ügyfél a II. időszakban a fenti tranzakciós feltételt nem teljesíti, úgy nem jogosult a kedvezményes havi számlavezetési díjra, és ebben az esetben a fenti, II.
időszakra megállapított és ott megjelölt magasabb számlacsomag díj kerül terhelésre a naptári hónap utolsó napján az Erste Induló bankszámlán. Amennyiben az Ügyfél
teljesíti a II. időszakban a tranzakciós feltételeket az adott hónapban, úgy a fenti, a II. időszaknál megjelölt kedvezményes díj kerül a beterhelésre a naptári hónap utolsó napján.
d.) Az Ügyfél eltérő tranzakciós díjakat fizet az I. és a II. időszakban, amelyet a fenti, 1.1. pont tartalmaz részletesen.
e.) Egy Ügyfél legfeljebb 1 db Erste Induló bankszámlával rendelkezhet.
1.3. Erste Számlacsomag Társadalmi szervezetek részére jellemzői:
a) Az Erste Társadalmi szervezetek részére kínált számlacsomag szerinti szolgáltatások: egy darab forint pénzforgalmi bankszámla, Vállalati NetBank
szolgáltatás,Vállalati TeleBank szolgáltatás, egy darab elektronikus (Vállalati VISA Electron) bankkártya melynek 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.
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b) A számlacsomag havi díja az alábbi feltétel teljesítése esetén kedvezményes. A kedvezmény feltétele, hogy az adott naptári hónapban a bankszámla-, és a bankszámláról

lekötött betétek állományi összege átlagosan 5 000 000, - Ft (öt millió forint) legyen vagy azt meghaladó. A feltételt minden naptári hónap utolsó banki munkanapján vizsgáljuk.
Az átlagos állományi összeg számításakor a Bank a napi záró egyenlegek összegét az adott hónap naptári napjainak számával osztja el és az így kapott összegnek el kell érni
vagy meg kell haladnia az ötmillió forintot. Új számlanyitás esetén az első hónap törtidőszakára is az átlagos állományi összeget a teljes hónap naptári napjaival kalkulálja a
Bank. A Erste Számlacsomag Társadalmi szervezetek havi díjának kedvezményének feltételét a hónap utolsó munkanapját megelőző munkanapig teljesült tranzakciók, napi
záró egyenlegek alapján vizsgálja a Bank. A hónap utolsó munkanapja a következő vizsgálandó időszak részét képezi.
Bankunk a választott számlacsomagban lévő szolgáltatásokon túl igény szerint további szolgáltatásokat biztosít, amelyek kondíciói az alábbiak:
Számlacsomag
Induló számlacsomag
Megnevezés
társadalmi szervezetek számára
Elektronikus szolgáltatások díjai
- - Vállalati MobilBank szolgáltatás

0 Ft

- Erste Electra Light szolgáltatási díj
- Erste Electra szolgáltatási díj
- Erste Electra, Erste Electra Light szolgáltatások bank általi telepítése az
Ügyfél kérésére, vagy hibájából egy gépes telepítés esetén
- Erste Electra, Erste Electra Light szolgáltatások bank általi telepítése az
Ügyfél kérésére, vagy hibájából hálózati telepítés esetén
Díjak esedékessége

44 030 Ft + ÁFA
52 837 Ft + ÁFA
Az adott tárgyhóra vonatkozó Erste Netbank, Erste Electra, Erste Electra Light díjak terhelésének esedékessége a
tárgyhót követő 6. banki munkanap

SMS szolgáltatások díjai
- Vállalati TeleBank Őr SMS szolgáltatás díja
- Vállalati NetBank Őr SMS szolgáltatás díja
- Vállalati Kártya Őr SMS szolgáltatás díja
- Internetes vásárlás ellenőrző SMS kód1
- Vállalati Számla Őr SMS szolgáltatás díja
- Reggeli egyenlegközlő SMS szolgáltatás díja
- Interaktív egyenlegközlő SMS szolgáltatás2díja
Díjak esedékessége

2 641 Ft/hó
3 521 Ft/hó

2 641 Ft/hó
3 521 Ft/hó

384 Ft / hó + 20,48 Ft / SMS
384 Ft / hó + 20,48 Ft / SMS
384 Ft / hó + 20,48 Ft / SMS
0 Ft / hó + 0 Ft / SMS
384 Ft / hó + 20,48 Ft / SMS
384 Ft / hó + 20,48 Ft / SMS
384 Ft / hó + 20,48 Ft / SMS
Az adott tárgyhóban teljesült SMS havidíj és SMS darabdíjak terhelésének esedékessége a tárgyhót követő 6. banki
munkanap, amennyiben ez nem banki munkanapra esik, akkor azt követő első banki munkanap.

Bankkártya díjak
Vállalati Visa Electron bankkártya kibocsátási díj*

A számlacsomag részeként igényelt 1 db bankkártya esetén 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.

1
Internetes vásárlás ellenőrző SMS kód bármely bankkártyához igényelhető.
2
Az Interaktív egyenlegközlő szolgáltatás a 06 30 344 4481 számon érhető el.
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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.
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