HIRDETMÉNY
ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók
Érvényes: 2016.01.11-től

2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó
kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe.
Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény
EgyOtthon akció - 100% számlanyitási díjkedvezmény
Jogosultak köre: az akció hatálya alatt EgyOtthon 0149 módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő
ügyfelek (lásd alábbi feltételeket)
Kedvezmény mértéke: 100%-os számlanyitási díjkedvezmény, az előírt feltételeket írásban vállaló és hiánytalanul
teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére
Akció hatálya: 2015. július 01-től az akció visszavonásáig aláírt EgyOtthon 0149 módozatú ajánlatok
Az igénybevétel feltétele:
1. Az ügyfél vállalja, hogy a lakás-takarékpénztári szerződést, a szerződés megkötésétől a teljes megtakarítási időszak
alatt nem szünteti meg, illetve nem valósít meg olyan cselekményt, mely a szerződés megszűnését eredményezi.
Vállalja továbbá, hogy a szerződés megkötésétől a teljes megtakarítási időszak alatt a szerződést nem osztja meg, a
szerződéses összeget nem csökkenti szerződés módosítással, a vállalttól alacsonyabb betétbefizetéssel, illetve a
szerződést nem ruházza át más lakás-előtakarékoskodóra.
2. Ügyfél vállalja, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a lakástakarékpénztári szerződés szerinti havi rendszerességű betét befizetési kötelezettségének elmaradása nem éri el a
három havi betétnek megfelelő összeget.
3. Ügyfél vállalja, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a lakáselőtakarékossági szerződésből keletkező betét, díj, költség, stb. fizetési kötelezettségének kizárólagosan csoportos
beszedési megbízással, kizárólag az ERSTE BANK HUNGARY ZRT.-nél megnyitott forint lakossági bankszámláról
tesz eleget a számlanyitási díj, az első havi megtakarítás és a számlavezetési díj befizetésének/átutalásának a
kivételével.
4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kedvezmény csak akkor illeti meg, amennyiben a lakás-takarékpénztári szerződés
lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattételének időpontja 2015.07.01 és az akció visszavonásának napja közé esik. Az
akció visszavonásának napjáról az ERSTE Lakástakarék Zrt. a lakás-előtakarékoskodókat hirdetmény útján értesíti a
www.erstelakastakarek.hu honlapon, a hirdetmény/akciók menüpontban.
A lakás-előtakarékoskodó vállalja és elfogadja, hogy a fenti feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén, az igénybe
vett teljes kedvezményt a Lakás-takarékpénztár utólagosan jogosult a lakás-takarékpénztári számlán nyilvántartott
megtakarításból levonni az alábbiak szerint. A fent írt kötelezettségek megszegése napjával a kedvezmény
visszafizetése azonnal esedékessé válik. Amennyiben a lakás-előtakarékossági számla egyenlege a kedvezmény
utólagos megfizetésére nem nyújt fedezetet, a különbözetet az ERSTE Lakástakarék Zrt. bármely más módon
érvényesítheti. A kedvezmény kizárólagosan kötési kedvezmény, az nem vonatkozik a lakás-takarékpénztári szerződés
módosításaira.
A levonás mértéke:
•
az első négy megtakarítási évben az igénybe vett teljes kedvezmény 100%-a,
•
az 5-6. megtakarítási évben az igénybe vett teljes kedvezmény 75%-a,
•
a 7-8. megtakarítási évben az igénybe vett teljes kedvezmény 50%-a, illetve
•
a 9-10. megtakarítási évben az igénybe vett teljes kedvezmény 25%-a.
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Partneri akció - 100% számlanyitási díjkedvezmény
Az ERSTE Lakástakarék Zrt-vel szerződött nem Erste Csoport tag függő és többes
ügynöki hálózatban elérhető akció
(az értékesítési partnerek listája elérhető a www.erstelakastakarek.hu oldalon)
Az akció az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában nem érhető el.
Jogosultak köre: az akció hatálya alatt EgyOtthon 0149 módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő
ügyfelek (lásd alábbi feltételeket)
Kedvezmény mértéke: 100%-os számlanyitási díjkedvezmény, az előírt feltételeket írásban vállaló és hiánytalanul
teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére
Akció hatálya: 2015. július 01-tól az akció visszavonásáig aláírt EgyOtthon 0149 módozatú ajánlatok
Az igénybevétel feltétele:
1.

Az ügyfél vállalja, hogy az általa megkötött EgyOtthon 0149 módozatú lakás-előtakarékossági szerződés
mindenkori szerződéses összege 1%-ának megfelelő mértékű számlanyitási díj a lakás-előtakarékossági
számlája terhére utólagosan beterhelésre kerül, amennyiben az alábbi vállalások maradéktalanul nem
teljesülnek:

2.

Ügyfél vállalja, hogy a lakás-takarékpénztári szerződést a szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási
időszak alatt nem szünteti meg, illetve nem valósít meg olyan cselekményt, mely a szerződés megszűnését
eredményezi. Vállalja továbbá, hogy a szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a
szerződést nem osztja meg, a szerződéses összeget nem csökkenti szerződés módosítással, a vállalttól
alacsonyabb betétbefizetéssel, illetve a szerződést nem ruházza át más lakás-előtakarékoskodóra.

3.

Ügyfél vállalja, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a
lakás-takarékpénztári szerződés szerinti havi rendszerességű betét befizetési kötelezettségének elmaradása
nem éri el a három havi betétnek megfelelő összeget.

4.

Ügyfél megerősíti, hogy az ERSTE Lakástakarék Zrt. és az Erste Bank Csoport tagjai részére levélben,
telefonon, sms/mms-ben, internetes rendszereken keresztül (pl. Netbank, stb.), e-mail-en reklám kiadványokat
küldhetnek és ennek érdekében az értesítési címét és a mobil telefonszámát rendelkezésre bocsátja, továbbá
az ehhez szükséges adatátadási, adat összekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulását megerősíti.

5.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az akció vele szemben akkor lép hatályba, amennyiben az EgyOtthon 0149
módozatú lakás-takarékpénztári szerződés lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattételének időpontja 2015.07.01.
és az akció visszavonásának napja közé esik. Az akció visszavonásának napjáról az ERSTE Lakástakarék Zrt.
a lakás-előtakarékoskodókat hirdetmény útján értesíti a www.erstelakastakarek.hu honlapon, a
hirdetmény/akciók menüpontban.

A lakás-előtakarékoskodó vállalja és elfogadja, hogy a 2-3. pontban tett vállalások bármelyikének nem teljesítése
esetén, az igénybe vett teljes kedvezményt a Lakás-takarékpénztár utólagosan jogosult a lakás-takarékpénztári számlán
nyilvántartott megtakarításból levonni az alábbiak szerint. A fent írt kötelezettségek megszegése napjával a kedvezmény
visszafizetése azonnal esedékessé válik. Amennyiben a lakás-előtakarékossági számla egyenlege a kedvezmény
utólagos megfizetésére nem nyújt fedezetet, a különbözetet az ERSTE Lakástakarék Zrt. bármely más módon
érvényesítheti. A kedvezmény kizárólagosan kötési kedvezmény, az nem vonatkozik a lakás-takarékpénztári szerződés
módosításaira.
A levonás mértéke:
•
az első négy megtakarítási évben az igénybe vett teljes kedvezmény 100%-a,
•
az 5-6. megtakarítási évben az igénybe vett teljes kedvezmény 75%-a,
•
a 7-8. megtakarítási évben az igénybe vett teljes kedvezmény 50%-a, illetve
•
a 9-10. megtakarítási évben az igénybe vett teljes kedvezmény 25%-a.
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Egyéb kedvezmények
I. Gyámhatósági határozat alapján zárolt lakás-előtakarékossági szerződésekre vonatkozó
kedvezmények
Jogosultak köre: az akció hatálya alatt EgyOtthon 0149 módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő
ügyfelek (lásd alábbi feltételeket)
Kedvezmény mértéke: 100%-os számlanyitási díjkedvezmény és 100% zárolási díjkedvezmény, az előírt feltételeket
hiánytalanul teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére.
Akció hatálya: 2015. július 01-től az akció visszavonásáig aláírt EgyOtthon 0149 módozatú ajánlatok

Az igénybevétel feltétele:
Az ERSTE Lakástakarék Zrt. és a valamely természetes személy között létrejött lakás-előtakarékossági szerződés a
gyámhatóság határozata alapján zárolásra kerül.

Amennyiben a gyámhivatali határozat az ajánlat megkötésekor még nem áll rendelkezésre, az ajánlat aláírásakor a
„Kérelem gyámhatóság által zárolt szerződéshez” című dokumentum kitöltése is szükséges. A dokumentum elérhető a
www.erstelakastakarek.hu oldalon, a Nyomtatványok menüpont alatt.

Az ügyfélnek az ajánlat keltétől számított 120 napon belül be kell mutatnia a gyámhatóság által kiállított határozatot a
pénzfelhasználási tervről, ellenkező esetben az ERSTE Lakástakarék Zrt. beterhelheti a kedvezményt az ügyfél
megtakarítási számláján.

II. Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek, mint kedvezményezett javára kötött
szerződésekre vonatkozó kedvezmények
Jogosultak köre: az akció hatálya alatt EgyOtthon 0149 módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő
ügyfelek (lásd alábbi feltételeket)
Kedvezmény mértéke: 100%-os számlanyitási díjkedvezmény, az előírt feltételeket hiánytalanul teljesítő lakáselőtakarékoskodók részére.
Akció hatálya: 2015. július 01-től az akció visszavonásáig aláírt EgyOtthon 0149 módozatú ajánlatok
Az igénybevétel feltétele:
Az ajánlatot gyám, eseti gondnok, alapítvány, természetes személy, társadalmi szervezet, egyház, illetőleg helyi
önkormányzat, mint lakás-előtakarékoskodó tehet a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek, mint
kedvezményezett javára.

III. Szerződés módosítási díj elengedése (szerződéses összeg emelése esetén)
Jogosultak köre: az akció hatálya alatt lakás-takarékpénztári szerződést módosító ügyfelek (lásd alábbi
feltételeket)
Kedvezmény mértéke: a hatályos Díjtáblázatban szereplő szerződéses összeg emelése utáni díj (2.000,- Ft)
elengedése, az előírt feltételeket hiánytalanul teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére. Az akció hatálya alatt,
szerződéses összeg emelése esetén továbbra is fizetendő a számlanyitási díj, ami a szerződéses összeg emelése
mértékének 1%-a.
Akció hatálya: 2013. március 1-től az akció visszavonásáig benyújtott szerződés módosítási kérelmek
Az igénybevétel feltétele:
A lakás-előtakarékoskodó által benyújtott olyan szerződés módosítási kérelem, amely a szerződéses összeg emelését
eredményezi (megtakarítási idő, havi megtakarítási összeg, vagy szerződéses összeg emelése).
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Nem természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény
EgyOtthon akció - 100% számlanyitási díjkedvezmény
Jogosultak köre: az akció hatálya alatt EgyOtthon 0149 módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő
ügyfelek (lásd alábbi feltételeket)
Kedvezmény mértéke: 100%-os számlanyitási díjkedvezmény, az előírt feltételeket írásban vállaló és hiánytalanul
teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére
Akció hatálya: 2015. július 01-től az akció visszavonásáig aláírt EgyOtthon 0149 módozatú ajánlatok
Az igénybevétel feltétele:
1. Az ügyfél vállalja, hogy a lakás-takarékpénztári szerződést, a szerződés megkötésétől a teljes megtakarítási időszak
alatt nem szünteti meg, illetve nem valósít meg olyan cselekményt, mely a szerződés megszűnését eredményezi.
Vállalja továbbá, hogy a szerződés megkötésétől a teljes megtakarítási időszak alatt a szerződést nem osztja meg, a
szerződéses összeget nem csökkenti szerződés módosítással, a vállalttól alacsonyabb betétbefizetéssel, illetve a
szerződést nem ruházza át más lakás-előtakarékoskodóra.
2. Ügyfél vállalja, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a lakástakarékpénztári szerződés szerinti havi rendszerességű betét befizetési kötelezettségének folyamatosan, kivétel
nélkül eleget tesz.
3. Ügyfél vállalja, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a lakáselőtakarékossági szerződésből keletkező betét, díj, költség, stb. fizetési kötelezettségének kizárólagosan csoportos
beszedési megbízással, kizárólag az ERSTE BANK HUNGARY ZRT.-nél, társasház vagy lakásszövetkezet részére
megnyitott forint számláról tesz eleget – a számlanyitási díj, az első havi megtakarítás és a számlavezetési díj
befizetésének/átutalásának a kivételével.
4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kedvezmény csak akkor illeti meg, amennyiben a lakás-takarékpénztári szerződés
lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattételének időpontja 2015.07.01 és az akció visszavonásának napja közé esik. Az
akció visszavonásának napjáról az ERSTE Lakástakarék Zrt. a lakás-előtakarékoskodókat hirdetmény útján értesíti a
www.erstelakastakarek.hu honlapon, a hirdetmény/akciók menüpontban.
A lakás-előtakarékoskodó vállalja és elfogadja, hogy a fenti feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén, az igénybe
vett teljes kedvezményt a Lakás-takarékpénztár utólagosan jogosult a lakás-takarékpénztári számlán nyilvántartott
megtakarításból levonni az alábbiak szerint. A fent írt kötelezettségek megszegése napjával a kedvezmény
visszafizetése azonnal esedékessé válik. Amennyiben a lakás-előtakarékossági számla egyenlege a kedvezmény
utólagos megfizetésére nem nyújt fedezetet, a különbözetet az ERSTE Lakástakarék Zrt. bármely más módon
érvényesítheti. A kedvezmény kizárólagosan kötési kedvezmény, az nem vonatkozik a lakás-takarékpénztári szerződés
módosításaira.
A levonás mértéke:
•
az első négy megtakarítási évben az igénybe vett teljes kedvezmény 100%-a,
•
az 5-6. megtakarítási évben az igénybe vett teljes kedvezmény 75%-a,
•
a 7-8. megtakarítási évben az igénybe vett teljes kedvezmény 50%-a, illetve
•
a 9-10. megtakarítási évben az igénybe vett teljes kedvezmény 25%-a.
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AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. és az AUDI HUNGARIA SERVICES Zrt.
(a továbbiakban Audi Hungaria/Munkáltató), munkavállalói részére biztosított
kedvezményes kondíciókról az ERSTE Lakástakarék Zrt üzleti tevékenysége keretei
között.
EgyOtthon akció - 100% számlanyitási díjkedvezmény
Az Audi Hungária Munkavállalói az alábbi kedvezményekben részesülnek az ERSTE Lakástakarék Zrt. termékei
vonatkozásában:
Az Erste Bankcsoportba tartozó Erste Lakastakarék Zrt. a Munkáltató Munkavállalói részére az EgyOtthon 0149
módozatú lakás-takarékpénztári terméket számlanyitási díjmentesen biztosítja.
A kedvezmény hatálya nem terjed ki a szerződés létrejöttét követő szerződésmódosításokra, azok vonatkozásában a
mindenkor hatályos Díjtáblázat rendelkezését kell alkalmazni. A Munkavállalók részére biztosított, a fentiekben nem
szereplő minden egyéb kondíciókat (kamatokat, díjakat, jutalékokat stb.) a mindenkor hatályos Hirdetmény, illetve a
Díjtáblázat tartalmazza.
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