HIRDETMÉNY
ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók
Közzététel időpontja: 2018.09.14.

Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény
EgyOtthon akció – Egy havi betétnek megfelelő kedvezményes számlanyitási díj
akció, az ERSTE BANK Hungary Zrt. fiókhálózatában
Jogosultak köre:

az akció hatálya alatt EgyOtthon 0159 módozatú 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel rendelkező
lakás-takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek, (lásd alábbi feltételeket)
Kedvezményes számlanyitási díj mértéke: Egy havi betétnek megfelelő összeg, az előírt feltételeket írásban vállaló és
hiánytalanul teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére.
Akció hatálya:

2018. január 01-től visszavonásig az EgyOtthon 0159 módozatú 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel
rendelkező ajánlatok
Az akcióban az alábbi termék nem vesz részt:

EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok

EgyOtthon 0159 módozatú 60 hó megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok
Az igénybevétel feltétele:
1. Az ügyfél vállalja, hogy a lakás-takarékpénztári szerződést, annak megkötésétől a teljes megtakarítási időszak alatt
nem szünteti meg, illetve nem valósít meg olyan cselekményt, amely 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 és számlavezetési díj. fizetési kötelezettségének kizárólagosan
csoportos beszedési megbízással (csoportos beszedési megbízás becsült díja 120,- Ft), kizárólag az ERSTE BANK
HUNGARY Zrt.-nél megnyitott forint lakossági bankszámláról (számlavezetés díja 0-1090,- Ft ettől eltérhetnek a
kiemelt ügyfeleknek biztosított bankszámlák díjai, részletesebb tájékoztatás az Erste Bank Hungary Zrt. bankszámla
hirdetményei tartalmaznak) tesz eleget a számlanyitási díj, az első havi megtakarítás és a számlavezetési díj
befizetésének/átutalásának a kivételével.
4. Ügyfél vállalja, hogy az ERSTE Lakástakarék Zrt. és az ERSTE Csoport tagjai, részére levélben, telefonon
sms/mms-ben, internetes rendszereken keresztül (pl. Netbank), e-mail-en reklám kiadványokat küldjenek és ennek
érdekében az értesítési címét és mobil telefonszámát rendelkezésre bocsátja, továbbá az ehhez szükséges
adatátadási, adat összekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulását megerősíti.
5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kedvezmény csak akkor illeti meg, amennyiben a lakás-takarékpénztári szerződés
lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattétel az akció időbeli hatálya alatt történt. 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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HIRDETMÉNY
ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók
Közzététel időpontja: 2018.09.14.

EgyOtthon „Újrakötés Plusz” akció – 100 %-os számlanyitási díj kedvezmény, az
ERSTE BANK Hungary Zrt. fiókhálózatában
Jogosultak köre:

az akció hatálya alatt EgyOtthon 0159 módozatú 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel rendelkező
lakás-takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek, újrakötés esetén (lásd alábbi feltételeket)
Kedvezmény mértéke: 100 %-os számlanyitási díj kedvezmény, mint kedvezmény, az előírt feltételeket írásban vállaló
és hiánytalanul teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére
Akció hatálya:

2018. július 01-től visszavonásig az EgyOtthon 0159 módozatú 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel
rendelkező ajánlatok
Az akcióban az alábbi termék nem vesz részt:

EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok

EgyOtthon 0159 módozatú 60 hó megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok
Az igénybevétel feltétele:
1. Az ügyfél vállalja, hogy a lakás-takarékpénztári szerződést, annak megkötésétől a teljes megtakarítási időszak
alatt nem szünteti meg, illetve nem valósít meg olyan cselekményt, amely 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
lakás-takarékpénztári 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
lakás-előtakarékossági szerződésből keletkező betét, és számlavezetési díj. fizetési kötelezettségének
kizárólagosan csoportos beszedési megbízással (csoportos beszedési megbízás becsült díja 120,- Ft),
kizárólag az ERSTE BANK HUNGARY ZRT.-nél megnyitott forint lakossági bankszámláról (számlavezetés díja
0-1090,- Ft ettől eltérhetnek a kiemelt ügyfeleknek biztosított bankszámlák díjai, részletesebb tájékoztatás az
Erste Bank Hungary Zrt. bankszámla hirdetményei tartalmaznak) tesz eleget a számlanyitási díj, az első havi
megtakarítás és a számlavezetési díj befizetésének/átutalásának a kivételével.
4. Ügyfél vállalja, hogy az ERSTE Lakástakarék Zrt. és az ERSTE Csoport tagjai, részére levélben, telefonon
sms/mms-ben, internetes rendszereken keresztül (pl. Netbank), e-mail-en reklám kiadványokat küldjenek és
ennek érdekében az értesítési címét és mobil telefonszámát rendelkezésre bocsátja, továbbá az ehhez
szükséges adatátadási, adat összekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulását megerősíti.
5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kedvezmény csak akkor illeti meg, amennyiben a lakás-takarékpénztári
szerződés lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattétel az akció időbeli hatálya alatt történt. Az akció
visszavonásának napjáról az ERSTE Lakástakarék Zrt. a lakás-előtakarékoskodókat hirdetmény útján értesíti a
www.erstelakastakarek.hu honlapon, a hirdetmény/akciók menüpontban.
6. Az új lakás-előtakarékossági szerződéshez tartozó ajánlatával kapcsolatos díj kedvezményre vonatkozó az 1-5.
pontban írtakon túl érvényesülő speciális feltétel:
Mind a lakás-előtakarékoskodó, mind a nagykorú kedvezményezett jogosult a 100% számlanyitási díj
kedvezményre, amennyiben az akció időbeli hatálya alatt:

kiutalási elfogadó nyilatkozatot tett és ezáltal szerződése kifizetését kiutalással kérte és
hiánytalanul beérkezett dokumentációt követően kérése jóváhagyásra került az ELTP által vagy

az ügyfél által felmondásra került és ezáltal szerződése kifizetését felmondással kérte és
hiánytalanul beérkezett dokumentációt követően kérése jóváhagyásra került az ELTP által,
és új lakás-előtakarékossági szerződésre vonatkozó új ajánlatot adott, az ERSTE Bank Hungary Zrt.
fiókhálózatában.
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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HIRDETMÉNY
ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók
Közzététel időpontja: 2018.09.14.

EgyOtthon Átkötési akció – 100 %-os számlanyitási díj kedvezmény, az ERSTE
BANK Hungary Zrt. fiókhálózatában
Jogosultak köre:

Azon ügyfelek, akik bármely magyarországi lakás-takarékpénztárnál (kivétel Erste Lakástakarék Zrt-nél*)
olyan lakás-takarékpénztári szerződéssel rendelkeztek(nek) amely 12 hónapon belül állami támogatás
igényléssel szűnt meg vagy a szerződés a maximális megtakarítási időt már meghaladta ** (így az
adóazonosító jel kijelentésre került a Magyar Államkincstárnál) és az akció hatálya alatt EgyOtthon 0159
módozatú 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel rendelkező lakás-takarékpénztári szerződést kötnek
(lásd alábbi feltételeket)
Kedvezményes számlanyitási díj mértéke: 100 %-os számlanyitási díj kedvezmény, mint kedvezmény, az előírt
feltételeket írásban vállaló és hiánytalanul teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére
Akció hatálya:

2018. szeptember 17-től 2018. december 17-ig aláírt, EgyOtthon 0159 módozatú 72 hó, 96 hó, 120 hó
megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok
Az akcióban az alábbi termék nem vesz részt:

EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok

EgyOtthon 0159 módozatú 60 hó megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok
Az igénybevétel feltétele:
1. Az ügyfél vállalja, hogy a lakás-takarékpénztári szerződést, annak megkötésétől a teljes megtakarítási
időszak alatt nem szünteti meg, illetve nem valósít meg olyan cselekményt, amely 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 lakáselőtakarékoskodóra.
2. 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.
3. Ügyfél vállalja, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt
a lakás-előtakarékossági szerződésből keletkező betét és számlavezetési díj fizetési kötelezettségének
kizárólagosan csoportos beszedési megbízással (csoportos beszedési megbízás becsült díja 120,- Ft),
kizárólag az ERSTE BANK HUNGARY ZRT.-nél megnyitott forint lakossági bankszámláról (számlavezetés
díja 0-1090,- Ft, ettől eltérhetnek a kiemelt ügyfeleknek biztosított bankszámlák díjai, részletesebb
tájékoztatás az Erste Bank Hungary Zrt. bankszámla hirdetményei tartalmaznak) tesz eleget a
számlanyitási díj, az első havi megtakarítás és a számlavezetési díj befizetésének/átutalásának a
kivételével.
4. Ügyfél vállalja, hogy az ERSTE Lakástakarék Zrt. és az ERSTE Csoport tagjai, részére levélben, telefonon
sms/mms-ben, internetes rendszereken keresztül (pl. Netbank), e-mail-en reklám kiadványokat küldjenek
és ennek érdekében az értesítési címét és mobil telefonszámát rendelkezésre bocsátja, továbbá az ehhez
szükséges adatátadási, adat összekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulását megerősíti.
5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy erre az akcióra csak akkor jogosult, ha ezen akció keretében kötött
szerződésén megjelölt adóazonosító jel, melyre az állami támogatás igénybevételre kerül
(kedvezményezettként vagy szerződőként), ugyanazon adóazonosító jel, melyhez kapcsolódóan 12
hónapon belül megszűnt állami támogatás igénylés tartozott és az új szerződése vonatkozásában
jogosult állami támogatásra.
6. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kedvezmény csak akkor illeti meg, amennyiben a lakás-takarékpénztári
szerződés lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattétel az akció időbeli hatálya alatt történt. 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.
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HIRDETMÉNY
ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók
Közzététel időpontja: 2018.09.14.
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.
* mert az erre vonatkozó speciális akció részleteit a „EgyOtthon „Újrakötés Plusz” akció – 100 %-os számlanyitási díj
kedvezmény, az ERSTE BANK Hungary Zrt. fiókhálózatában” akció tartalmazza
** 2010.12.31-ig megkötött lakás-előtakarékossági szerződések esetében az állami támogatás igénybevételének a
maximuma 8 év, az ezt követően kötötteknél 10 év.

4

HIRDETMÉNY
ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók
Közzététel időpontja: 2018.09.14.

EgyOtthon akció –Mennyiségi akció, az ERSTE BANK Hungary Zrt.
fiókhálózatában
Jogosultak köre:
 Az akció hatálya alatt már rendelkezik legalább egy Erste Lakástakarék Zrt-nél kötött, megtakarítás
státuszban lévő lakás-takarékpénztári szerződéssel és ezen felül EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó, 60
hó, 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel, 20.000,-Ft havi megtakarítási összeggel újabb lakástakarékpénztári szerződést köt, vagy,

Az akció hatálya alatt egyszerre legalább kettő EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó, 60 hó, 72 hó, 96 hó,
120 hó megtakarítási idővel, 20.000,-Ft havi megtakarítási összeggel újabb lakás-takarékpénztári
szerződést köt (lásd alábbi feltételek).
Kedvezményes számlanyitási díj mértéke: Fél havi betétnek megfelelő összeg (azaz 10.000,-Ft), az előírt feltételeket
írásban vállaló és hiánytalanul teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére.
Akció hatálya:
 2018. szeptember 17-től 2018. december 17-ig aláírt, EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó, 60 hó, 72 hó, 96
hó, 120 hó megtakarítási idővel, 20.000,-Ft havi megtakarítási összeggel rendelkező ajánlatok.
Az igénybevétel feltétele:
1. Az ügyfél vállalja, hogy a lakás-takarékpénztári szerződést, annak megkötésétől a teljes megtakarítási
időszak alatt nem szünteti meg, illetve nem valósít meg olyan cselekményt, amely 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 lakáselőtakarékoskodóra.
2. 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.
3. Ügyfél vállalja, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt
a lakás-előtakarékossági szerződésből keletkező betét és számlavezetési díj fizetési kötelezettségének
kizárólagosan csoportos beszedési megbízással (csoportos beszedési megbízás becsült díja 120,- Ft),
kizárólag az ERSTE BANK HUNGARY ZRT.-nél megnyitott forint lakossági bankszámláról (számlavezetés
díja 0-1090,- Ft, ettől eltérhetnek a kiemelt ügyfeleknek biztosított bankszámlák díjai, részletesebb
tájékoztatás az Erste Bank Hungary Zrt. bankszámla hirdetményei tartalmaznak) tesz eleget a
számlanyitási díj, az első havi megtakarítás és a számlavezetési díj befizetésének/átutalásának a
kivételével.
4. Ügyfél vállalja, hogy az ERSTE Lakástakarék Zrt. és az ERSTE Csoport tagjai, részére levélben, telefonon
sms/mms-ben, internetes rendszereken keresztül (pl. Netbank), e-mail-en reklám kiadványokat küldjenek
és ennek érdekében az értesítési címét és mobil telefonszámát rendelkezésre bocsátja, továbbá az ehhez
szükséges adatátadási, adat összekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulását megerősíti.
5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az akcióra csak abban az esetben jogosult, ha az akció hatálya alatt
EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó, 60 hó, 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel, 20.000,-Ft havi
megtakarítási összegű lakás-előtakarékossági szerződést köt.
6. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kedvezmény csak akkor illeti meg, amennyiben a lakás-takarékpénztári
szerződés lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattétel az akció időbeli hatálya alatt történt. 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 – Egy havi betétnek megfelelő kedvezményes számlanyitási díj
akció, a Partneri (nem Erste Csoport tag függő és többes ügynöki) hálózatban
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 0159 módozatú 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel rendelkező
lakás-takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek, (lásd alábbi feltételeket)
Kedvezményes számlanyitási díj mértéke: Egy havi betétnek megfelelő összeg, az előírt feltételeket írásban vállaló és
hiánytalanul teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére.
Akció hatálya:

2018. január 01-től visszavonásig az EgyOtthon 0159 módozatú 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel
rendelkező ajánlatok
Az akcióban az alábbi termék nem vesz részt:

EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok

EgyOtthon 0159 módozatú 60 hó megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok
Az igénybevétel feltétele:
1. 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
lakás-takarékpénztári szerződés szerinti havi rendszerességű betét befizetési kötelezettségének elmaradása
nem éri el a három havi betétnek megfelelő összeget.
3. 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.
4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kedvezmény csak akkor illeti meg, amennyiben a lakás-takarékpénztári
szerződés lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattétel az akció időbeli hatálya alatt történt. 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 1-2. 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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Partneri akció EgyOtthon Átkötési akció – 100 %-os számlanyitási díj kedvezmény,
a Partneri (nem Erste Csoport tag függő és többes ügynöki) hálózatban
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:

Azon ügyfelek, akik bármely magyarországi lakás-takarékpénztárnál (kivétel Erste Lakástakarék Zrt-nél*)
olyan lakás-takarékpénztári szerződéssel rendelkeztek(nek) amely 12 hónapon belül állami támogatás
igényléssel szűnt meg vagy a szerződés a maximális megtakarítási időt már meghaladta ** (így az
adóazonosító jel kijelentésre került a Magyar Államkincstárnál) és az akció hatálya alatt EgyOtthon 0159
módozatú 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel rendelkező lakás-takarékpénztári szerződést kötnek
(lásd alábbi feltételeket)
Kedvezményes számlanyitási díj mértéke: 100 %-os számlanyitási díj kedvezmény, mint kedvezmény, az előírt
feltételeket írásban vállaló és hiánytalanul teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére
Akció hatálya:

2018. szeptember 17-től 2018. december 17-ig aláírt, EgyOtthon 0159 módozatú 72 hó, 96 hó, 120 hó
megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok
Az akcióban az alábbi termék nem vesz részt:

EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok

EgyOtthon 0159 módozatú 60 hó megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok
Az igénybevétel feltétele:
1. 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
lakás-takarékpénztári szerződés szerinti havi rendszerességű betét befizetési kötelezettségének elmaradása
nem éri el a három havi betétnek megfelelő összeget.
3. 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.
4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy erre az akcióra csak akkor jogosult, ha ezen akció keretében kötött
szerződésén megjelölt adóazonosító jel, melyre az állami támogatás igénybevételre kerül
(kedvezményezettként vagy szerződőként), ugyanazon adóazonosító jel, melyhez kapcsolódóan 12
hónapon belül megszűnt állami támogatás igénylés tartozott és az új szerződése vonatkozásában
jogosult állami támogatásra.
5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kedvezmény csak akkor illeti meg, amennyiben a lakás-takarékpénztári
szerződés lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattétel az akció időbeli hatálya alatt történt. 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,
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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.
* mert az erre vonatkozó speciális akció részleteit a „EgyOtthon „Újrakötés Plusz” akció – 100 %-os számlanyitási díj
kedvezmény, az ERSTE BANK Hungary Zrt. fiókhálózatában” akció tartalmazza
** 2010.12.31-ig megkötött lakás-előtakarékossági szerződések esetében az állami támogatás igénybevételének a
maximuma 8 év, az ezt követően kötötteknél 10 év.
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Partneri akció EgyOtthon akció –Mennyiségi akció, a Partneri (nem Erste Csoport
tag függő és többes ügynöki) hálózatban
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 már rendelkezik legalább egy Erste Lakástakarék Zrt-nél kötött megtakarítás
státuszban lévő lakás-takarékpénztári szerződéssel és ezen felül EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó, 60
hó, 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel, 20.000,-Ft havi megtakarítási összeggel újabb lakástakarékpénztári szerződést köt, vagy,

Az akció hatálya alatt egyszerre legalább kettő EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó, 60 hó, 72 hó, 96 hó,
120 hó megtakarítási idővel, 20.000,-Ft havi megtakarítási összeggel újabb lakás-takarékpénztári
szerződést köt (lásd alábbi feltételek).
Kedvezményes számlanyitási díj mértéke: Fél havi betétnek megfelelő összeg (azaz 10.000,-Ft), az előírt feltételeket
írásban vállaló és hiánytalanul teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére.
Akció hatálya:
 2018. szeptember 17-től 2018. december 17-ig aláírt, EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó, 60 hó, 72 hó, 96
hó, 120 hó megtakarítási idővel, 20.000,-Ft havi megtakarítási összeggel rendelkező ajánlatok.
Az igénybevétel feltétele:
1. 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
lakás-takarékpénztári szerződés szerinti havi rendszerességű betét befizetési kötelezettségének elmaradása
nem éri el a három havi betétnek megfelelő összeget.
3. 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.
4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az akcióra csak abban az esetben jogosult, ha az akció hatálya alatt
EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó, 60 hó, 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel, 20.000,-Ft havi
megtakarítási összegű lakás-előtakarékossági szerződést köt.
5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kedvezmény csak akkor illeti meg, amennyiben a lakás-takarékpénztári
szerződés lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattétel az akció időbeli hatálya alatt történt. 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 1-2. 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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HIRDETMÉNY
ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók
Közzététel időpontja: 2018.09.14.

EgyOtthon akció - 100% számlanyitási díjkedvezmény Azonnali Áthidaló
kölcsönhöz/hitelhez, az ERSTE BANK Hungary Zrt. fiókhálózatában, illetve a
Partneri (nem Erste Csoport tag függő és többes ügynöki) hálózatban
Azonnali áthidaló kölcsön/hitel igénylése esetében, 100 %-os számlanyitási díj kedvezményre az előírt feltételeket
írásban vállaló és hiánytalanul teljesítő lakás-előtakarékoskodók jogosultak.
Akció hatálya:

2017. július 01-től visszavonásig az EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó, 60 hó, 72 hó, 96 hó, 120 hó
megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok
Az igénybevétel feltétele:
Az akció hatálya alatt lakás-takarékpénztári szerződést kötő ügyfél vállalja, hogy az általa megkötött lakáselőtakarékossági szerződés mindenkori szerződéses összege 1%-ának megfelelő mértékű számlanyitási díj a lakáselőtakarékossági számlája terhére utólagosan beterhelésre kerül, amennyiben az alábbi vállalások maradéktalanul nem
teljesülnek:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

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.
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.
Ügyfél vállalja, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a
lakás-előtakarékossági szerződésből keletkező betét és számlavezetési díj. fizetési kötelezettségének
kizárólagosan csoportos beszedési megbízással (csoportos beszedési megbízás becsült díja 120,- Ft),
kizárólag az ERSTE BANK HUNGARY ZRT.-nél megnyitott forint lakossági bankszámláról (számlavezetés díja
0-1090,- Ft, ettől eltérhetnek a kiemelt ügyfeleknek biztosított bankszámlák díjai, részletesebb tájékoztatás az
Erste Bank Hungary Zrt. bankszámla hirdetményei tartalmaznak) tesz eleget a számlanyitási díj, az első havi
megtakarítás és a számlavezetési díj befizetésének/átutalásának a kivételével. (Az ebben a pontban írt
kötelezettség nem vonatkozik az ERSTE Lakástakarék Zrt-vel szerződött nem Erste Csoport tag függő és
többes ügynöki hálózata által értékesített Azonnali Áthidaló Hitel/Kölcsön értékesítésekor.)
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.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kedvezmény csak akkor illeti meg, amennyiben a lakás-takarékpénztári
szerződés lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattétel az akció időbeli hatálya alatt történt. Az akció
visszavonásának napjáról az ERSTE Lakástakarék Zrt. a lakás-előtakarékoskodókat hirdetmény útján értesíti a
www.erstelakastakarek.hu honlapon, a hirdetmény/akciók menüpontban.
Ügyfél elfogadja, hogy a kedvezmény csak abban az esetben illeti meg, ha azonnali áthidaló kölcsön/hitel
iránt írásbeli kérelmet nyújtott be a lakás-takarékpénztárhoz és az igényét az ajánlati nyomtatványon is
jelezte;
- elfogadja, hogy amennyiben a kölcsönkérelem neki nem felróható okból (felróható okok pl.:.értékbecslési díj
be nem fizetése, elvárt jövedelemigazolás hiánya, állami támogatásra jogosultság hiány, stb.) kerül elutasításra,
a megfizetett számlanyitási díj számára visszajár, amennyiben az elutasítástól számított három hónapon belül
azt írásban visszaigényli a lakás-takarékpénztártól;
- elfogadja, hogy az azonnali áthidaló kölcsön/hitel felmondása estén a számlanyitási díj kedvezményt
haladéktalanul köteles visszatéríteni.

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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HIRDETMÉNY
ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók
Közzététel időpontja: 2018.09.14.

AKCIÓ – 70.000 Ft jóváírás Áthidaló/Azonnali Áthidaló kölcsönök esetén
Az akció érvényessége:
Az ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókjaiban 2018. február 19-től az akció visszavonásáig befogadott és folyósított
áthidaló/azonnali áthidaló kölcsön ügyletekre.
Az akcióban az alábbi termékek vesznek részt:

Erste Lakástakarék Zrt. Áthidaló kölcsön

Erste Lakástakarék Zrt. Azonnali Áthidaló kölcsön

Erste Lakástakarék Zrt. Szimpla Azonnali Áthidaló kölcsön
Az akcióban az alábbi termékek nem vesznek részt:

Erste Lakástakarék Zrt. Lakáskölcsön
Az akció keretében nyújtott kedvezmény feltételei:

Az Erste Lakástakarék Zrt. az akcióban részt vevő áthidaló/azonnali áthidaló kölcsön ügyletek esetében
kizárólag egy hitelcélt szolgáló ügylet(ek)hez egyszeri 70 000 Ft összegű számlajóváírást teljesít.

Az Erste Lakástakarék Zrt. a jóváírást az áthidaló/azonnali áthidaló hitel/kölcsön (első) (rész, vagy
egyösszegű) folyósítását követően a hitelügylet/kölcsön törlesztési forrásául szolgáló bankszámlájára
teljesíti.
Egyéb kiegészítések:

Amennyiben több lakástakarék-pénztári megtakarításra párhuzamosan igényelt áthidaló hitelből kerül
finanszírozásra egy hitelcél, abban az esetben a hitelcélhoz kötötten a párhuzamosan igényelt áthidaló
hitelekhez kizárólag egyszer érvényesíthető az 70.000 Ft egyösszegű jóváírás.
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HIRDETMÉNY
ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók
Közzététel időpontja: 2018.09.14.

Egyéb kedvezmények, az ERSTE BANK Hungary Zrt. fiókhálózatában

I. Gyámhatósági határozat alapján zárolt lakás-előtakarékossági szerződésekre vonatkozó
kedvezmények
Jogosultak köre:

az akció hatálya alatt EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó, 60 hó, 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel
rendelkező lakás-takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek, (lásd alábbi feltételeket)
Kedvezmény mértéke: 100%-os számlanyitási díj kedvezmény és 100% zárolási díjkedvezmény, az előírt feltételeket
hiánytalanul teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére.
Akció hatálya:

2017. július 01-től visszavonásig az EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó, 60 hó, 72 hó, 96 hó, 120 hó
megtakarítási idővel rendelkező 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 0159 módozatú 48 hó, 60 hó, 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel
rendelkező lakás-takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek, (lásd alábbi feltételeket)
Kedvezmény mértéke: 100%-os számlanyitási díj kedvezmény, az előírt feltételeket hiánytalanul teljesítő lakáselőtakarékoskodók részére.
Akció hatálya:

2017. július 01-től visszavonásig az EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó, 60 hó, 72 hó, 96 hó, 120 hó
megtakarítási idővel rendelkező 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.
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HIRDETMÉNY
ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók
Közzététel időpontja: 2018.09.14.

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).

IV. Nemzeti Eszközkezelő Társaságtól (NET) bérelt ingatlanok visszavásárlásának
támogatása
céljából
indított
lakás-előtakarékossági
szerződésekre
vonatkozó
kedvezmények
Jogosultak köre:

az akció hatálya alatt EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó, 60 hó, 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel
rendelkező lakás-takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek, (lásd alábbi feltételeket)
Kedvezmény mértéke: 100%-os számlanyitási díj kedvezmény az előírt feltételeket hiánytalanul teljesítő lakáselőtakarékoskodók részére.
Akció hatálya:

2018. február 05-től visszavonásig az EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó, 60 hó, 72 hó, 96 hó, 120 hó
megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok
Az igénybevétel feltétele:
Az ügyfélnek az ajánlat megtételekor be kell mutatnia a Nemzeti Eszközkezelő Társaság által kiállított „havi bérleti díj
számlalevél” legfrissebb példányát ellenkező esetben az ERSTE Lakástakarék Zrt. beterhelheti a kedvezményt az ügyfél
megtakarítási számláján.
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HIRDETMÉNY
ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók
Közzététel időpontja: 2018.09.14.

Nem természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény
EgyOtthon akció – Egy havi betétnek megfelelő kedvezményes számlanyitási díj
akció, az ERSTE BANK Hungary Zrt. fiókhálózatában
Jogosultak köre:

az akció hatálya alatt EgyOtthon 0159 módozatú 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel rendelkező
lakás-takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek, (lásd alábbi feltételeket)
Kedvezményes számlanyitási díj mértéke: Egy havi betétnek megfelelő összeg, az előírt feltételeket írásban vállaló és
hiánytalanul teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére.
Akció hatálya:

2018. január 01-től visszavonásig az EgyOtthon 0159 módozatú 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel
rendelkező ajánlatok
Az akcióban az alábbi termék nem vesz részt:

EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok

EgyOtthon 0159 módozatú 60 hó megtakarítási idővel rendelkező 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 és számlavezetési díjfizetési kötelezettségének kizárólagosan
csoportos beszedési megbízással (csoportos beszedési megbízás becsült díja 120,- Ft), kizárólag az ERSTE BANK
HUNGARY ZRT.-nél, társasház vagy lakásszövetkezet részére megnyitott forint számláról (számlavezetés díja 02444,- Ft, ettől eltérhetnek az kiemelt ügyfeleknek biztosított bankszámlák díjai, részletesebb tájékoztatás az Erste
Bank Hungary Zrt. bankszámla hirdetményei tartalmaznak) 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 ajánlattétel az akció időbeli hatálya alatt történt. 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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HIRDETMÉNY
ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók
Közzététel időpontja: 2018.09.14.

Nem természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény
Partneri akció – Egy havi betétnek megfelelő kedvezményes számlanyitási díj
akció, a Partneri (nem Erste Csoport tag függő és többes ügynöki) hálózatban
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 0159 módozatú 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel rendelkező
lakás-takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek, (lásd alábbi feltételeket)
Kedvezményes számlanyitási díj mértéke: Egy havi betétnek megfelelő összeg, az előírt feltételeket írásban vállaló és
hiánytalanul teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére.
Akció hatálya:

2018. január 01-től visszavonásig az EgyOtthon 0159 módozatú 72 hó, 96 hó, 120 hó megtakarítási idővel
rendelkező ajánlatok
Az akcióban az alábbi termék nem vesz részt:

EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok

EgyOtthon 0159 módozatú 60 hó megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok
Az igénybevétel feltétele:
1. 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
lakás-takarékpénztári szerződés szerinti havi rendszerességű betét befizetési kötelezettségének elmaradása
nem éri el a három havi betétnek megfelelő összeget.
3. 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.
4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kedvezmény csak akkor illeti meg, amennyiben a lakás-takarékpénztári
szerződés lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattétel az akció időbeli hatálya alatt történt. 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 1-2. 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.

15

HIRDETMÉNY
ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók
Közzététel időpontja: 2018.09.14.

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, az ERSTE BANK Hungary Zrt. fiókhálózatában
EgyOtthon akció - 100% számlanyitási díj kedvezmény
Az Audi Hungária Munkavállalói az alábbi kedvezményekben részesülnek az ERSTE Lakástakarék Zrt. termékei
vonatkozásában:
Akció hatálya:

2017. július 01-től visszavonásig az EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó, 60 hó, 72 hó, 96 hó, 120 hó
megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok
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.

Waberer’s International Nyrt. és jelen hirdetménybe rögzített leányvállalatai
(a továbbiakban Waberer’s/Munkáltató), munkavállalói részére biztosított
kedvezményes kondíciókról az ERSTE Lakástakarék Zrt. üzleti tevékenysége keretei
között, az ERSTE BANK Hungary Zrt. fiókhálózatában
EgyOtthon akció - 100% számlanyitási díj kedvezmény
A Waberer’s és leányvállalati Munkavállalói az alábbi kedvezményekben részesülnek az ERSTE Lakástakarék Zrt.
termékei vonatkozásában, az Erste Lakástakarék Zrt. kiemelt közvetítőjeként eljáró Erste Bank Hungary Zrt. kijelölt
bankfiókjaiban:
Akció hatálya:

2017. július 01-től visszavonásig az EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó, 60 hó, 72 hó, 96 hó, 120 hó
megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok
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.
Az Erste Bank Hungary Zrt. kijelölt bankfiókjai:

Pesterzsébeti Fiók (1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 21-29.)

Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. Fiók (3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 1-3.)

Pécs, Rákóczi úti Fiók (7620 Pécs, Rákóczi út 62-64.)

Sárospataki Fiók (3950 Sárospatak, Rákóczi utca 40.)

Szeged, Széchenyi téri Fiók (6720 Szeged, Széchenyi tér 17.)

Székesfehérvár, Palotai úti Fiók (8000 Székesfehérvár, Palotai út 4.)

Zalaegerszegi Fiók (8900 Zalaegerszeg, Ispotály köz 2.)
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Waberer’s leányvállatok listája
Rövid név

Adószám

Irányítószám

BEST LINE TRANS Kft
Bódi Intertrans Kft.
Cargo Hungária Kft
COSMOS-Transport Kft
Crossroad Transport Kft
Cseri Intertrans Kft.
Del af Europa Transport Kft
Delta Rent Kft.
Euro-Unió Trans Kft.
Gervin Trans Kft.
JIT Euro Trans Kft
Kanczler Intertrans Kft.
Kerekes Intertrans Kft
Kovács Ádám Intertrans Kft.
LEAN LOGISTICS Kft
MIS Transport Kft
Mojo Trans Kft
Molnár N Intersped Nemzetközi
Fuvarózó Kft.

24668802-2-20
23364464-4-20
25143443-4-43
25143230-4-20
25143278-4-20
22755746-4-05
25143254-4-20
11859262-2-43
24264903-4-20
25143405-4-07
25143326-4-43
24223731-4-07
23278264-4-20
22796891-4-07
25143209-4-20
25143106-4-07
25143481-4-43

8912
8912
1237
8912
8912
3996
8912
1239
8912
8143
1237
8143
8912
8143
8912
8143
1237

Nagypáli, 035/2 hrsz.
Nagypáli, 035/2 hrsz.
Budapest, Nagykőrösi út 349.
Nagypáli, 035/2 hrsz.
Nagypáli, 035/2 hrsz.
Füzér, Árpád út 2.
Nagypáli, 035/2 hrsz.
Budapest, Nagykőrösi út 351.
Nagypáli, 035/2 hrsz.
Sárszentmihály, Árpád u. 1. A.ép.
Budapest, Nagykőrösi út 349.
Sárszentmihály, Árpád u. 1. A.ép.
Nagypáli, Innovációs Ökocentrum 030/2.
Sárszentmihály, Árpád u. 1. A.ép.
Nagypáli, 035/2 hrsz.
Sárszentmihály, Árpád u. 1. A.ép.
Budapest, Nagykőrösi út 349.

22917227-4-07

8143

Sárszentmihály, Árpád u. 1. A.ép.

Molnár S Intertrans Kft.

22796925-4-07

8143

Pálinkás Intertrans Kft.
PM Intersped Kft.
Réthi Intertrans Kft.
RETURN TRANSPORT Kft
Simon Intertrans Kft.
Solid Transport Kft
S. Tóth Intertrans Kft.
Szabó Intertrans Kft.
Székely Intertrans Kft.
SZ-M Cargo Kft
Szala Transport Kft.
TMT International Kft.
TRACKING TRANSPORT Kft
Transpont Hungária Kft.
TT Intertrans Kft.
Vágenhoffer Intertrans Kft.
Vándor Intertrans Kft.
VB-Transport Kft.
Veres Intertrans Kft.
VT Intertrans Kft
WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.
Waberer's Network Kft.
Waberer's - Szemerey Kft
WM Log Kft
Zsemlye Zalán Intertrans Kft.

23088733-4-05
25143333-4-20
22931937-4-20
25143292-4-20
22755629-4-05
25143429-4-43
23439672-4-20
23147812-4-07
23147843-4-05
25143357-4-20
25440939-2-43
25440922-2-43
25143467-4-43
14674820-4-05
24223748-4-07
22932804-4-20
23466391-4-20
25143302-4-20
23324523-4-20
23068807-4-05
10387128-4-44
23054237-4-43
10598902-4-05
25143450-4-20
23351792-4-20

3894
8912
8912
8912
3996
1237
8912
8143
3894
8912
1239
1239
1237
3996
8143
8912
8912
8912
8912
3894
1239
1239
3527
8912
8912
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Székhely

Sárszentmihály, Árpád u 1/A. 9. ép. 2.
em. 2.
Göncruszka, Petőfi út 6.
Nagypáli, 035/2 hrsz.
Nagypáli, Arany János u. 26.
Nagypáli, 035/2 hrsz.
Füzér, Árpád út 2.
Budapest, Nagykőrösi út 349.
Nagypáli, 035/2 hrsz.
Sárszentmihály, Árpád u. 1. A.ép.
Göncruszka, Petőfi út 6.
Nagypáli, 035/2 hrsz.
Budapest, Nagykőrösi út 351.
Budapest, Nagykőrösi út 351.
Budapest, Nagykőrösi út 349.
Füzér, Árpád út 2.
Sárszentmihály, Árpád u. 1. A.ép.
Nagypáli, Arany János u. 26.
Nagypáli, 035/2 hrsz.
Nagypáli, 035/2 hrsz.
Nagypáli, Innovációs Ökocentrum 030/2.
Göncruszka, Petőfi út 6.
Budapest, Nagykőrösi út 351.
Budapest, Európa utca 6.
Miskolc, Fonoda u. 1.
Nagypáli, 035/2 hrsz.
Nagypáli, 035/2 hrsz.
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Nagyvállalatok Munkavállalói részére, az ERSTE BANK Hungary Zrt.
fiókhálózatában
Kedvezmény mértéke: 100%-os számlanyitási díj kedvezmény, az előírt feltételeket hiánytalanul teljesítő lakáselőtakarékoskodók részére.
Akció hatálya:

2017. július 01-től visszavonásig az EgyOtthon 0159 módozatú 48 hó, 60 hó, 72 hó, 96 hó, 120 hó
megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok
Jogosultak köre:
A kedvezményes kondíciók igénybevételére minden olyan vállalatcsoport / márkacsoport (továbbiakban együttesen:
1
Nagyvállalat) munkavállalója és nyugdíjba vonult volt munkavállalója jogosult, ahol a Nagyvállalat által munkaviszony
keretében foglalkoztatott munkavállalók létszáma eléri vagy meghaladja a 2.500 főt és a munkavállalók legalább 95%-a
rendelkezik az Erste Bank Hungary Zrt-nél (továbbiakban: Bank) vezetett olyan lakossági bankszámlával, melyre
2
rendszeres, legalább a minimálbér 120%-ának megfelelő munkabér átutalás érkezik. A kedvezményre való jogosultság
fennállásának vizsgálatát a Nagyvállalat tagjai is kezdeményezhetik. Jelen hirdetmény vonatkozásában vállalatcsoport /
márkacsoport alatt értendők azon gazdasági társaságok, amelyek a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény
szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülnek, illetve ezen túlmenően azok a - gazdasági társaságnak nem minősülő 3
szervezetek, amelyek cégnevének vezérszava az előbbiekben említett kapcsolt vállalkozások valamelyikének
vezérszavával azonos.

A nyugdíjazást közvetlenül megelőző három évben a társasággal munkaviszonyban állt.
Részmunkaidős foglalkoztatás esetén időarányosan számítva
3
A Ctv. 3. § (1)-(2) bekezdésben foglalt vezérszó
1
2
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