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

ERSTE SMART SZÁMLACSOMAG KONDÍCIÓI
Közzététel: 2020. február 25. napján
Hatályos: 2020. március 2. napjától
A módosítás oka:
A 2017. december 31. előtt szerződött számlacsomagok érvényességi ideje visszavonásig meghosszabbításra került.

Jelen hirdetménybe tett módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

I. Számlavezetés díjai
Megnevezés

Díj mértéke

Bankszámlanyitás (forint)

0 Ft

Minimum nyitóösszeg

nincs

Forint számlavezetési díj

0 Ft
Forgalmi sávok szerint

Havi csomagdíj
Deviza pénzforgalmi számla havi számlavezetési díja

Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény szerint

Díjak esedékessége

Tárgyhó utolsó banki munkanapján

Forgalmi sávok
(havi
számlaforgalom)

0 - 500 000
Ft

500 001 - 2 500 000
Ft

Havi csomagdíj*

2 999 Ft

4 499 Ft

Csomagban foglalt tranzakciók










2 500 001 - 5 000 000
Ft

5 000 001 - 10 000 000
Ft

10 000 001 - 15 000 000 15 000 001 - 25 000 000
Ft
Ft

7 999 Ft
12 999 Ft
18 999 Ft
24 999 Ft
Eseti elektronikus forint átutalás bankon belül más ügyfél javára, és bankon kívül (más belföldi bankhoz)
Eseti elektronikus átutalás bankon kívülre NAV felé
Bankon belüli elektronikus forint átvezetés számlatulajdonos saját számlái között
Elektronikus rendszeres forint átutalás bankon belül más ügyfél javára és bankon kívül (más belföldi bankhoz)
Elektronikus rendszeres forint átutalás bankon belül számlatulajdonos saját számlái között
Csoportos beszedési megbízás teljesítése (Ügyféllel szemben érkező megbízás) bankon belül és kívül
Havonta 1 db készpénzfelvétel Erste Bank bankjegykiadó automatából**
SEPA Credit Transfer (EUR) bankon kívül elektronikusan külföldre

A Bank a Csomagban foglalt tranzakciók esetében kizárólag a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény és annak módosításainak hatálya alá eső
pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó, a mindenkor hatályos törvény által megállapított tranzakciós illeték mértékének megfelelő összeget terheli. A jelen hirdetmény
hatálybalépésekor érvényes tranzakciós illeték mértéke nem készpénz tranzakciók esetén 0,3%, max. 6.000 Ft, készpénz tranzakciók esetén 0,6%. A tranzakciós illeték
mértékének megfelelő összegen felül az adott pénzforgalmi szolgáltatásnak egyéb díja nincs.
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Csomagban foglalt díjmentes szolgáltatások



1 db (az elsőként igényelt) VISA Business vagy MasterCard Business bankkártya kibocsátási díja.



Vállalati TeleBank szolgáltatás



Vállalati NetBank szolgáltatás



Vállalati MobilBank szolgáltatás



1 db (az elsőként igényelt) VISA Business vagy MasterCard Business bankkártya éves kártyadíja: 50%
kedvezménnyel



Vállalati Számla Őr SMS szolgáltatás: 0 Ft / hó + 36,84 Ft / SMS

Csomagban foglalt kedvezményes szolgáltatások

* Új számlanyitás esetén a Bank a havi csomagdíjat a számlanyitás hónapjában nem számítja fel. Az akció időtartama: 2017. május 02-tól visszavonásig, de legalább 2017.
december 31-ig.
** Minden naptári hónapban az elsőként könyvelt Erste Bank Hungary Zrt. saját, vagy külföldön az Erste Bankcsoport bankjegykiadó ATM-jeinél végzett készpénzfelvétel.

a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)
l)

A Bank minden hónap utolsó munkanapján felszámítja a forgalmi sávnak megfelelő csomagdíjat, minden nem lezárt státuszú számlára, amelyre érvényes Erste Smart
Számlacsomag szerződés van.
Amennyiben a forgalom meghaladja a legfelső sáv felső határát, úgy a Bank a legfelső sáv csomagdíját valamint minden megkezdett millió forintonként 1 439 Ft-os extra
forgalmi díjat számít fel. A díjat a Bank minden esetben az adott hónap utolsó munkanapján terheli.
A Bank által mért számlaforgalom magában foglalja a bankon belüli (nem saját számlás) eseti és rendszeres elektronikus forint és bankon kívüli (belföldi) eseti és
rendszeres elektronikus forint átutalásokat, az Ügyféllel szemben érkező bankon belüli és bankon kívüli csoportos beszedési megbízás teljesítését, a SEPA Credit
Transfer (EUR) átutalást elektronikusan külföldre, valamint a NAV felé történő elektronikus forint átutalásokat.
A számlaforgalmi mérés a tárgyhónap előtti hónap utolsó munkanapjától a tárgyhónap utolsó előtti munkanapjáig könyvelt tranzakciókra vonatkozik.
A számlaforgalmi mérés kizárólag arra a számlára vonatkozik, amelyre az ügyfél érvényes Erste Smart Számlacsomag szerződéssel rendelkezik. Amennyiben egy ügyfél
több Erste Smart Számlacsomaggal rendelkezik (különböző számláin), akkor az adott számlán felszámításra kerülő havi csomagdíj az adott számlához könyvelt forgalom
alapján kerül megállapításra.
Meglévő, már megnyitott Erste számlacsomagról Erste Smart Számlacsomagra történő Számlacsomag váltás esetén, az Erste Smart Számlacsomag csak az igénylést
követő hónap második Banki munkanapjától érvényes. A számlaforgalom mérése ebben az esetben az Erste Smart Számlacsomag szerződés hatályba lépésétől
kezdődik.
A havi csomagdíj minden megkezdett hónap után időarányos összegben esedékes.
A Bank a számlazárás hónapjában a számlazárás hónapját megelőző hónap forgalma alapján számított tört havi csomagdíjat terheli.
A Bank az Erste Smart Számlacsomagban lévő szolgáltatásokon túl igény szerint további szolgáltatásokat biztosít. A jelen Hirdetményben nem szabályozott kondíciókra
(szolgáltatások, díjak, költségek, jutalékok, teljesítési rend) valamint a pénzforgalmi bankszámlákra vonatkozó egyéb rendelkezésekre a Bank Mikrovállalati Pénzforgalmi
Hirdetményének 2015. április 1. napjától értékesített Erste Standard Mikrovállalati bankszámla forint díjai és jutalékai c. fejezete, valamint az ezen fejezetben sem
szabályozott kondíciókra a Bank Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetményének Mikrovállalati számlavezetésnél – számlanyitás dátumától függetlenül, valamennyi
bankszámlára - általánosan alkalmazott díjak és teljesítési rend c. fejezete vonatkoznak.
A Bank elektronikus tranzakciónak tekinti a Vállalati Netbank, Vállalati MobilBank, Electra Szolgáltatáson, valamint a Telebank automatán keresztül megadott megbízást.
A Bank a 2017. október 2. és 2017. december 29. között nyitott Erste Smart számlacsomagra a csomagdíjat a számlanyitás hónapjában és az azt követő öt hónapban
nem számítja fel.
Amennyiben az Erste Smart számlacsomag 2017. október 2. és 2017 december 31. között kerül megnyitásra és az ügyfél a számlanyitást követő 12 hónapon belül a
Keretszerződést felmondja, a Bank jogosult a fel nem számított díjat a Keretszerződés megszűnését megelőzően Ügyfél forint pénzforgalmi számláján egy összegben
beterhelni.
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m) A Bank a 2018. június 1. és 2018. július 31. között nyitott Erste Smart számlacsomagra a csomagdíjat a számlanyitás hónapjában és az azt követő két hónapban nem
számítja fel.
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
Kedvezményes kondíciók érvényessége
Kedvezmény lejártát követően az új díjcsomag
2017. december 31. előtt

visszavonásig

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

Erste Standard Mikrovállalati bankszámla

A Bank a kedvezmény érvényességének megszűnéséről és a hatályos 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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