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Jogosultak köre:  
• az akció hatálya alatt EgyOtthon 15% 4 év vagy EgyOtthon 30% 8 év módozatú lakás-

takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek  

Kedvezmény mértéke: 100 %-os számlanyitási díjkedvezmény, mint kedvezmény, az előírt 
feltételeket írásban vállaló és hiánytalanul teljesítő ügyfelek részére. 

Akció hatálya: 
• 2023. május 02-től visszavonásig az EgyOtthon 15% 4 év és az EgyOtthon 30% 8 év 

módozatú ajánlatok. 

Az igénybevétel feltétele:  

1. A lakás-takarékpénztári szerződés a megtakarítási időszak alatt nem szűnik meg. A szerződés 
megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a szerződést nem osztod meg, a szerződéses 
összeget nem csökkented szerződésmódosítással, a vállalttól alacsonyabb betétbefizetéssel, 
illetve a szerződést nem ruházod át más lakás-előtakarékoskodóra. 

2. A teljes megtakarítási időszak alatt a betétfizetési kötelezettségek elmaradása nem érheti el a 
három havi betétnek megfelelő összeget.       

3. A teljes megtakarítási időszak alatt az Ersténél vezetett forint lakossági bankszámláról 
(számlavezetés díja 0-3844,-Ft ettől eltérhetnek a kiemelet ügyfeleknek biztosított bankszámlák 
díjai, részletesebb tájékoztatás az Erste Bank Hungary Zrt. bankszámla hirdetményei tartalmaznak) 
csoportos beszedési megbízással (CSOB) (csoportos beszedési megbízás becsült díja 0-220,-Ft), 
fizeted be a megtakarítási összegeket. Kivétel az első havi megtakarítás és számlavezetési díj 
befizetése.    

4. Hozzájárulsz, hogy az Erste Lakástakarék Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), az Erste Bank 
Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) és az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, 
Népfürdő u. 24-26. 8. emelet) reklámanyagokat küldjön neked levélben, telefonon, sms-ben, Erste 
Csoport elektronikus csatornáin keresztül (internetbanki és mobilalkalmazás szolgáltatás stb.), e-
mail-en. Ehhez megadod az értesítési címedet és a mobiltelefonszámodat. Szükség esetén az 
ehhez szükséges adatátadási, adatösszekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulásod 
megerősíted, illetve az adatátadás ellen nem tiltakozol.     

5. Az akcióra akkor vagy jogosult, ha a lakás-takarékpénztári ajánlatot az akció ideje alatt írod alá. Az 
Erste Lakástakarék Zrt. az akció visszavonásának napjáról a lakás-előtakarékoskodókat 
hirdetményben értesíti, mely elérhető a www.erstelakastakarek.hu honlapon, a Hirdetmény/Akciók 
menüpontban, és az Erste bankfiókokban.   

6. Mind a lakás-előtakarékoskodó, mind a nagykorú kedvezményezett jogosult az akcióra, ha 
szerződőként vagy kedvezményezettként rendelkezett vagy rendelkezik olyan Erste lakás-
előtakarékossági szerződéssel, amelyet az új lakás-előtakarékossági szerződésre vonatkozó új 
ajánlatot megelőző egy éven belül mondott fel vagy került kiutalásba.   
      

Vállalod és elfogadod, hogy a fenti feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén, a meg nem fizetett 
számlanyitási díjat a lakás-takarékpénztár utólagosan jogosult a lakás-takarékpénztári számlán 
nyilvántartott megtakarításodból levonni. Tudomásul veszed, hogy a fent írt kötelezettségek 
megszegésekor a kedvezmény visszafizetése azonnal esedékessé válik. A jelen nyilatkozatban írt 
kedvezmény kizárólagosan kötési kedvezmény, az nem vonatkozik a lakás-takarékpénztári szerződés 
módosításaira. Ha a lakás-előtakarékossági számla egyenlege a számlanyitási díj megfizetésére nem 
nyújt fedezetet, a különbözetet az Erste Lakástakarék Zrt. bármely más módon érvényesítheti.  
 
A levonás mértéke: 

• az EgyOtthon 15% 4 év módozat esetén az igénybe vett teljes kedvezmény 100%-a,  
• az EgyOtthon 30% 8 év módozat esetén az igénybe vett teljes kedvezmény 100%-a. 

 

EgyOtthon „Újrakötési” akció – 100 %-os számlanyitási díjkedvezmény az ERSTE 
BANK Hungary Zrt. hálózatában 
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BANK Hungary Zrt. hálózatában 

 

Jogosultak köre:  
• az akció hatálya alatt EgyOtthon 15% 4 év vagy EgyOtthon 30% 8 év módozatú lakás-

takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek 

Kedvezmény mértéke: 100 %-os számlanyitási díjkedvezmény, mint kedvezmény, az előírt 
feltételeket írásban vállaló és hiánytalanul teljesítő ügyfelek részére. 

Akció hatálya: 
• 2023. május 02-től visszavonásig az EgyOtthon 15% 4 év és az EgyOtthon 30% 8 év 

módozatú ajánlatok. 

Az igénybevétel feltétele: 

1. A lakás-takarékpénztári szerződés a megtakarítási időszak alatt nem szűnik meg. A szerződés 
megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a szerződést nem osztod meg, a szerződéses 
összeget nem csökkented szerződésmódosítással, a vállalttól alacsonyabb betétbefizetéssel, illetve 
a szerződést nem ruházod át más lakás-előtakarékoskodóra. 

2. A teljes megtakarítási időszak alatt a betétfizetési kötelezettségek elmaradása nem érheti el a három 
havi betétnek megfelelő összeget.       

3. A teljes megtakarítási időszak alatt az Ersténél vezetett forint lakossági bankszámláról 
(számlavezetés díja 0-3844,-Ft ettől eltérhetnek a kiemelet ügyfeleknek biztosított bankszámlák 
díjai, részletesebb tájékoztatás az Erste Bank Hungary Zrt. bankszámla hirdetményei tartalmaznak) 
csoportos beszedési megbízással (CSOB) (csoportos beszedési megbízás becsült díja 0-220,-Ft), 
fizeted be a megtakarítási összegeket. Kivétel az első havi megtakarítás és számlavezetési díj 
befizetése.     

4. Hozzájárulsz, hogy az Erste Lakástakarék Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), az Erste Bank 
Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) és az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, 
Népfürdő u. 24-26. 8. emelet) reklámanyagokat küldjön neked levélben, telefonon, sms-ben, Erste 
Csoport elektronikus csatornáin keresztül (internetbanki és mobilalkalmazás szolgáltatás stb.), e-
mail-en. Ehhez megadod az értesítési címedet és a mobiltelefonszámodat. Szükség esetén az ehhez 
szükséges adatátadási, adatösszekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulásod megerősíted, 
illetve az adatátadás ellen nem tiltakozol.     

5. Az akcióra akkor vagy jogosult, ha a lakás-takarékpénztári ajánlatot az akció ideje alatt írod alá. Az 
Erste Lakástakarék Zrt. az akció visszavonásának napjáról a lakás-előtakarékoskodókat 
hirdetményben értesíti, mely elérhető a www.erstelakastakarek.hu honlapon, a Hirdetmény/Akciók 
menüpontban, és az Erste bankfiókokban.   

6. Lakáscélú jelzáloghitelre vagy Babaváró hitelre vonatkozó akció esetén további speciális feltételek:   
• az Erste a lakáscélú jelzáloghiteled vagy Babaváró hiteled a lakás-takarékpénztári ajánlat 
aláírása előtt vagy legkésőbb az ajánlat aláírását követő 9 hónapon belül folyósítja (szakaszos 
folyósítású lakáscélú jelzáloghitel esetén az első szakasz folyósítása 9 hónapon belül történjen 
meg),  
• a lakás-takarékpénztári ajánlat szerződője vagy kedvezményezettje az Erste által folyósított 
jelzáloghitelben vagy Babaváró hitelben adós vagy adóstárs.     

      
Vállalod és elfogadod, hogy a fenti feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén, a meg nem fizetett 
számlanyitási díjat a lakás-takarékpénztár utólagosan jogosult a lakás-takarékpénztári számlán 
nyilvántartott megtakarításodból levonni. Tudomásul veszed, hogy a fent írt kötelezettségek 
megszegésekor a kedvezmény visszafizetése azonnal esedékessé válik. A jelen nyilatkozatban írt 
kedvezmény kizárólagosan kötési kedvezmény, az nem vonatkozik a lakás-takarékpénztári szerződés 
módosításaira. Ha a lakás-előtakarékossági számla egyenlege a számlanyitási díj megfizetésére nem 
nyújt fedezetet, a különbözetet az Erste Lakástakarék Zrt. bármely más módon érvényesítheti.  
 
Ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a lakáscélú jelzáloghitel, illetve Babaváró hitel folyósítása neki nem  

  EgyOtthon Lakáscélú jelzáloghitelre vagy Babaváró hitelre vonatkozó akció  - 
100 %-os számlanyitási díjkedvezmény az ERSTE BANK Hungary Zrt. hálózatában 
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felróható okból hiúsul meg és erre hivatkozással a lakástakarék szerződését megszünteti, a megfizetett 
számlanyitási díj számára visszajár, amennyiben az elutasítástól számított három hónapon belül azt 
írásban visszaigényli a lakás-takarékpénztártól.   
 
A levonás mértéke: 

• az EgyOtthon 15% 4 év módozat esetén az igénybe vett teljes kedvezmény 100%-a,  
• az EgyOtthon 30% 8 év módozat esetén az igénybe vett teljes kedvezmény 100%-a. 
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Jogosultak köre:  
• az akció hatálya alatt EgyOtthon 15% 4 év vagy EgyOtthon 30% 8 év módozatú lakás-

takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek  

Kedvezmény mértéke: 100 %-os számlanyitási díjkedvezmény, mint kedvezmény, az előírt 
feltételeket írásban vállaló és hiánytalanul teljesítő ügyfelek részére. 

Akció hatálya: 
• 2023. május 02-től visszavonásig az EgyOtthon 15% 4 év és az EgyOtthon 30% 8 év 

módozatú ajánlatok. 

Az igénybevétel feltétele:  

1. A lakás-takarékpénztári szerződés a megtakarítási időszak alatt nem szűnik meg. A szerződés 
megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a szerződést nem osztod meg, a szerződéses 
összeget nem csökkented szerződésmódosítással, a vállalttól alacsonyabb betétbefizetéssel, 
illetve a szerződést nem ruházod át más lakás-előtakarékoskodóra. 

2. A teljes megtakarítási időszak alatt a betétfizetési kötelezettségek elmaradása nem érheti el a 
három havi betétnek megfelelő összeget.       

3. A teljes megtakarítási időszak alatt az Ersténél vezetett forint lakossági bankszámláról 
(számlavezetés díja 0-3844,-Ft ettől eltérhetnek a kiemelet ügyfeleknek biztosított bankszámlák 
díjai, részletesebb tájékoztatás az Erste Bank Hungary Zrt. bankszámla hirdetményei tartalmaznak) 
csoportos beszedési megbízással (CSOB) (csoportos beszedési megbízás becsült díja 0-220,-Ft), 
fizeted be a megtakarítási összegeket. Kivétel az első havi megtakarítás és számlavezetési díj 
befizetése.     

4. Hozzájárulsz, hogy az Erste Lakástakarék Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), az Erste Bank 
Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) és az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, 
Népfürdő u. 24-26. 8. emelet) reklámanyagokat küldjön neked levélben, telefonon, sms-ben, Erste 
Csoport elektronikus csatornáin keresztül (internetbanki és mobilalkalmazás szolgáltatás stb.), e-
mail-en. Ehhez megadod az értesítési címedet és a mobiltelefonszámodat. Szükség esetén az 
ehhez szükséges adatátadási, adatösszekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulásod 
megerősíted, illetve az adatátadás ellen nem tiltakozol.     

5. Az akcióra akkor vagy jogosult, ha a lakás-takarékpénztári ajánlatot az akció ideje alatt írod alá. Az 
Erste Lakástakarék Zrt. az akció visszavonásának napjáról a lakás-előtakarékoskodókat 
hirdetményben értesíti, mely elérhető a www.erstelakastakarek.hu honlapon, a Hirdetmény/Akciók 
menüpontban, és az Erste bankfiókokban.   

6. Új bankszámla akció esetén további speciális feltételek: te, mint a lakás-takarékpénztári ajánlat 
szerződője az Erste Bank Hungary Zrt.-nél lakossági forint bankszámlát nyitsz a lakás-
takarékpénztári ajánlat aláírásával egyidőben.    

 
Vállalod és elfogadod, hogy a fenti feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén, a meg nem fizetett 
számlanyitási díjat a lakás-takarékpénztár utólagosan jogosult a lakás-takarékpénztári számlán 
nyilvántartott megtakarításodból levonni. Tudomásul veszed, hogy a fent írt kötelezettségek 
megszegésekor a kedvezmény visszafizetése azonnal esedékessé válik. A jelen nyilatkozatban írt 
kedvezmény kizárólagosan kötési kedvezmény, az nem vonatkozik a lakás-takarékpénztári szerződés 
módosításaira. Ha a lakás-előtakarékossági számla egyenlege a számlanyitási díj megfizetésére nem 
nyújt fedezetet, a különbözetet az Erste Lakástakarék Zrt. bármely más módon érvényesítheti.  
 
A levonás mértéke: 

• az EgyOtthon 15% 4 év módozat esetén az igénybe vett teljes kedvezmény 100%-a,  
• az EgyOtthon 30% 8 év módozat esetén az igénybe vett teljes kedvezmény 100%-a. 

 
 

 

EgyOtthon „Új bankszámla” akció – 100 %-os számlanyitási díjkedvezmény az 
ERSTE BANK Hungary Zrt. hálózatában 
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Jogosultak köre:  
• az akció hatálya alatt EgyOtthon 15% 4 év vagy EgyOtthon 30% 8 év módozatú lakás-

takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek  

Kedvezmény mértéke: 100 %-os számlanyitási díjkedvezmény, mint kedvezmény, az előírt 
feltételeket írásban vállaló és hiánytalanul teljesítő ügyfelek részére. 

Akció hatálya: 
• 2023. május 02-től visszavonásig az EgyOtthon 15% 4 év és az EgyOtthon 30% 8 év 

módozatú ajánlatok. 

Az igénybevétel feltétele:  

1. A lakás-takarékpénztári szerződés a megtakarítási időszak alatt nem szűnik meg. A szerződés 
megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a szerződést nem osztod meg, a szerződéses 
összeget nem csökkented szerződésmódosítással, a vállalttól alacsonyabb betétbefizetéssel, 
illetve a szerződést nem ruházod át más lakás-előtakarékoskodóra. 

2. A teljes megtakarítási időszak alatt a betétfizetési kötelezettségek elmaradása nem érheti el a 
három havi betétnek megfelelő összeget.       

3. A teljes megtakarítási időszak alatt az Ersténél vezetett forint lakossági bankszámláról 
(számlavezetés díja 0-3844,-Ft ettől eltérhetnek a kiemelet ügyfeleknek biztosított bankszámlák 
díjai, részletesebb tájékoztatás az Erste Bank Hungary Zrt. bankszámla hirdetményei tartalmaznak) 
csoportos beszedési megbízással (CSOB) (csoportos beszedési megbízás becsült díja 0-220,-Ft), 
fizeted be a megtakarítási összegeket. Kivétel az első havi megtakarítás és számlavezetési díj 
befizetése.     

4. Hozzájárulsz, hogy az Erste Lakástakarék Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), az Erste Bank 
Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) és az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, 
Népfürdő u. 24-26. 8. emelet) reklámanyagokat küldjön neked levélben, telefonon, sms-ben, Erste 
Csoport elektronikus csatornáin keresztül (internetbanki és mobilalkalmazás szolgáltatás stb.), e-
mail-en. Ehhez megadod az értesítési címedet és a mobiltelefonszámodat. Szükség esetén az 
ehhez szükséges adatátadási, adatösszekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulásod 
megerősíted, illetve az adatátadás ellen nem tiltakozol.     

5. Az akcióra akkor vagy jogosult, ha a lakás-takarékpénztári ajánlatot az akció ideje alatt írod alá. Az 
Erste Lakástakarék Zrt. az akció visszavonásának napjáról a lakás-előtakarékoskodókat 
hirdetményben értesíti, mely elérhető a www.erstelakastakarek.hu honlapon, a Hirdetmény/Akciók 
menüpontban, és az Erste bankfiókokban.   

6. Mennyiségi akció esetén további speciális feltételek: havi 50 000 Ft megtakarítási összegű lakás-
előtakarékossági ajánlatot írsz alá.   

 
Vállalod és elfogadod, hogy a fenti feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén, a meg nem fizetett 
számlanyitási díjat a lakás-takarékpénztár utólagosan jogosult a lakás-takarékpénztári számlán 
nyilvántartott megtakarításodból levonni. Tudomásul veszed, hogy a fent írt kötelezettségek 
megszegésekor a kedvezmény visszafizetése azonnal esedékessé válik. A jelen nyilatkozatban írt 
kedvezmény kizárólagosan kötési kedvezmény, az nem vonatkozik a lakás-takarékpénztári szerződés 
módosításaira. Ha a lakás-előtakarékossági számla egyenlege a számlanyitási díj megfizetésére nem 
nyújt fedezetet, a különbözetet az Erste Lakástakarék Zrt. bármely más módon érvényesítheti.  
 
A levonás mértéke: 

• az EgyOtthon 15% 4 év módozat esetén az igénybe vett teljes kedvezmény 100%-a,  
• az EgyOtthon 30% 8 év módozat esetén az igénybe vett teljes kedvezmény 100%-a. 

 

 

     EgyOtthon „Mennyiségi” akció – 100 %-os számlanyitási díjkedvezmény az 
ERSTE BANK Hungary Zrt. hálózatában 
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Jogosultak köre:  
• az akció hatálya alatt EgyOtthon 15% 4 év vagy EgyOtthon 30% 8 év módozatú lakás-

takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek  

Kedvezmény mértéke: 100 %-os számlanyitási díjkedvezmény, mint kedvezmény, az előírt 
feltételeket írásban vállaló és hiánytalanul teljesítő ügyfelek részére. 

Akció hatálya: 
• 2023. május 02-től visszavonásig az EgyOtthon 15% 4 év és az EgyOtthon 30% 8 év 

módozatú ajánlatok. 

Az igénybevétel feltétele:  

A kedvezményes kondíciók igénybevételére minden olyan vállalatcsoport / márkacsoport 
(továbbiakban együttesen: 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 96%-a rendelkezik az Erste Bank Hungary 
Zrt-nél (továbbiakban: Bank) vezetett olyan lakossági bankszámlával, melyre 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

     Nagyvállalatok Munkavállalói részére - 100 %-os számlanyitási díjkedvezmény az 
ERSTE BANK Hungary Zrt. fiókhálózatában 
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BANK Hungary Zrt. hálózatában 

 

 

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) 

Jogosultak köre:  
• az akció hatálya alatt EgyOtthon 15% 4 év vagy EgyOtthon 30% 8 év módozatú lakás-

takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek 

Kedvezmény mértéke: 100 %-os számlanyitási díjkedvezmény, mint kedvezmény, az előírt 
feltételeket írásban vállaló és hiánytalanul teljesítő ügyfelek részére. 

Akció hatálya: 
• 2023. május 02-től visszavonásig az EgyOtthon 15% 4 év és az EgyOtthon 30% 8 év 

módozatú ajánlatok. 

Az igénybevétel feltétele: 

1. A lakás-takarékpénztári szerződés a megtakarítási időszak alatt nem szűnik meg. A szerződés 
megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a szerződést nem osztod meg, a szerződéses 
összeget nem csökkented szerződésmódosítással, a vállalttól alacsonyabb betétbefizetéssel, illetve 
a szerződést nem ruházod át más lakás-előtakarékoskodóra. 

2. A teljes megtakarítási időszak alatt a betétfizetési kötelezettségek elmaradása nem érheti el a három 
havi betétnek megfelelő összeget.        

3. Hozzájárulsz, hogy az Erste Lakástakarék Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), az Erste Bank 
Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) és az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, 
Népfürdő u. 24-26. 8. emelet) reklámanyagokat küldjön neked levélben, telefonon, sms-ben, Erste 
Csoport elektronikus csatornáin keresztül (internetbanki és mobilalkalmazás szolgáltatás stb.), e-
mail-en. Ehhez megadod az értesítési címedet és a mobiltelefonszámodat. Szükség esetén az ehhez 
szükséges adatátadási, adatösszekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulásod megerősíted, 
illetve az adatátadás ellen nem tiltakozol.     

4. Az akcióra akkor vagy jogosult, ha a lakás-takarékpénztári ajánlatot az akció ideje alatt írod alá. Az 
Erste Lakástakarék Zrt. az akció visszavonásának napjáról a lakás-előtakarékoskodókat 
hirdetményben értesíti, mely elérhető a www.erstelakastakarek.hu honlapon, a Hirdetmény/Akciók 
menüpontban, és az Erste bankfiókokban.   

5. Lakáscélú jelzáloghitelre vagy Babaváró hitelre vonatkozó akció esetén további speciális feltételek:   
• az Erste a lakáscélú jelzáloghiteled vagy Babaváró hiteled a lakás-takarékpénztári ajánlat 
aláírása előtt vagy legkésőbb az ajánlat aláírását követő 9 hónapon belül folyósítja (szakaszos 
folyósítású lakáscélú jelzáloghitel esetén az első szakasz folyósítása 9 hónapon belül történjen 
meg),  
• a lakás-takarékpénztári ajánlat szerződője vagy kedvezményezettje az Erste által folyósított 
jelzáloghitelben vagy Babaváró hitelben adós vagy adóstárs.     

      
Vállalod és elfogadod, hogy a fenti feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén, a meg nem fizetett 
számlanyitási díjat a lakás-takarékpénztár utólagosan jogosult a lakás-takarékpénztári számlán 
nyilvántartott megtakarításodból levonni. Tudomásul veszed, hogy a fent írt kötelezettségek 
megszegésekor a kedvezmény visszafizetése azonnal esedékessé válik. A jelen nyilatkozatban írt 
kedvezmény kizárólagosan kötési kedvezmény, az nem vonatkozik a lakás-takarékpénztári szerződés 
módosításaira. Ha a lakás-előtakarékossági számla egyenlege a számlanyitási díj megfizetésére nem 
nyújt fedezetet, a különbözetet az Erste Lakástakarék Zrt. bármely más módon érvényesítheti.  
 

  Partneri EgyOtthon Lakáscélú jelzáloghitelre vagy Babaváró hitelre vonatkozó 
akció - 100 %-os számlanyitási díjkedvezmény a Partneri (nem Erste Csoport tag 

függő és többes ügynöki) hálózatban 

http://www.erstelakastakarek.hu/
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Ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a lakáscélú jelzáloghitel, illetve Babaváró hitel folyósítása neki nem  
felróható okból hiúsul meg és erre hivatkozással a lakástakarék szerződését megszünteti, a megfizetett 
számlanyitási díj számára visszajár, amennyiben az elutasítástól számított három hónapon belül azt 
írásban visszaigényli a lakás-takarékpénztártól.   
 
A levonás mértéke: 

• az EgyOtthon 15% 4 év módozat esetén az igénybe vett teljes kedvezmény 100%-a,  
• az EgyOtthon 30% 8 év módozat esetén az igénybe vett teljes kedvezmény 100%-a. 
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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) 

Jogosultak köre:  
• az akció hatálya alatt EgyOtthon 15% 4 év vagy EgyOtthon 30% 8 év módozatú lakás-

takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek  

Kedvezmény mértéke: 100 %-os számlanyitási díjkedvezmény, mint kedvezmény, az előírt 
feltételeket írásban vállaló és hiánytalanul teljesítő ügyfelek részére. 

Akció hatálya: 
• 2023. május 02-től visszavonásig az EgyOtthon 15% 4 év és az EgyOtthon 30% 8 év 

módozatú ajánlatok. 

Az igénybevétel feltétele:  

1. A lakás-takarékpénztári szerződés a megtakarítási időszak alatt nem szűnik meg. A szerződés 
megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a szerződést nem osztod meg, a szerződéses 
összeget nem csökkented szerződésmódosítással, a vállalttól alacsonyabb betétbefizetéssel, 
illetve a szerződést nem ruházod át más lakás-előtakarékoskodóra. 

2. A teljes megtakarítási időszak alatt a betétfizetési kötelezettségek elmaradása nem érheti el a 
három havi betétnek megfelelő összeget.        

3. Hozzájárulsz, hogy az Erste Lakástakarék Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), az Erste Bank 
Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) és az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, 
Népfürdő u. 24-26. 8. emelet) reklámanyagokat küldjön neked levélben, telefonon, sms-ben, Erste 
Csoport elektronikus csatornáin keresztül (internetbanki és mobilalkalmazás szolgáltatás stb.), e-
mail-en. Ehhez megadod az értesítési címedet és a mobiltelefonszámodat. Szükség esetén az 
ehhez szükséges adatátadási, adatösszekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulásod 
megerősíted, illetve az adatátadás ellen nem tiltakozol.     

4. Az akcióra akkor vagy jogosult, ha a lakás-takarékpénztári ajánlatot az akció ideje alatt írod alá. Az 
Erste Lakástakarék Zrt. az akció visszavonásának napjáról a lakás-előtakarékoskodókat 
hirdetményben értesíti, mely elérhető a www.erstelakastakarek.hu honlapon, a Hirdetmény/Akciók 
menüpontban, és az Erste bankfiókokban.   

5. Új bankszámla akció esetén további speciális feltételek: te, mint a lakás-takarékpénztári ajánlat 
szerződője az Erste Bank Hungary Zrt.-nél lakossági forint bankszámlát nyitsz a lakás-
takarékpénztári ajánlat aláírásával egyidőben.    

 
Vállalod és elfogadod, hogy a fenti feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén, a meg nem fizetett 
számlanyitási díjat a lakás-takarékpénztár utólagosan jogosult a lakás-takarékpénztári számlán 
nyilvántartott megtakarításodból levonni. Tudomásul veszed, hogy a fent írt kötelezettségek 
megszegésekor a kedvezmény visszafizetése azonnal esedékessé válik. A jelen nyilatkozatban írt 
kedvezmény kizárólagosan kötési kedvezmény, az nem vonatkozik a lakás-takarékpénztári szerződés 
módosításaira. Ha a lakás-előtakarékossági számla egyenlege a számlanyitási díj megfizetésére nem 
nyújt fedezetet, a különbözetet az Erste Lakástakarék Zrt. bármely más módon érvényesítheti.  
 
A levonás mértéke: 

• az EgyOtthon 15% 4 év módozat esetén az igénybe vett teljes kedvezmény 100%-a,  
• az EgyOtthon 30% 8 év módozat esetén az igénybe vett teljes kedvezmény 100%-a 

 
 

   Partneri EgyOtthon „Új bankszámla” akció – 100 %-os számlanyitási 
díjkedvezmény a Partneri (nem Erste Csoport tag függő és többes ügynöki) 

hálózatban 

http://www.erstelakastakarek.hu/
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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) 

Jogosultak köre:  
• az akció hatálya alatt EgyOtthon 15% 4 év vagy EgyOtthon 30% 8 év módozatú lakás-

takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek  

Kedvezmény mértéke: 100 %-os számlanyitási díjkedvezmény, mint kedvezmény, az előírt 
feltételeket írásban vállaló és hiánytalanul teljesítő ügyfelek részére. 

Akció hatálya: 
• 2023. május 02-től visszavonásig az EgyOtthon 15% 4 év és az EgyOtthon 30% 8 év 

módozatú ajánlatok. 

Az igénybevétel feltétele:  

1. A lakás-takarékpénztári szerződés a megtakarítási időszak alatt nem szűnik meg. A szerződés 
megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a szerződést nem osztod meg, a szerződéses 
összeget nem csökkented szerződésmódosítással, a vállalttól alacsonyabb betétbefizetéssel, 
illetve a szerződést nem ruházod át más lakás-előtakarékoskodóra. 

2. A teljes megtakarítási időszak alatt a betétfizetési kötelezettségek elmaradása nem érheti el a 
három havi betétnek megfelelő összeget.        

3. Hozzájárulsz, hogy az Erste Lakástakarék Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.), az Erste Bank 
Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) és az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, 
Népfürdő u. 24-26. 8. emelet) reklámanyagokat küldjön neked levélben, telefonon, sms-ben, Erste 
Csoport elektronikus csatornáin keresztül (internetbanki és mobilalkalmazás szolgáltatás stb.), e-
mail-en. Ehhez megadod az értesítési címedet és a mobiltelefonszámodat. Szükség esetén az 
ehhez szükséges adatátadási, adatösszekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulásod 
megerősíted, illetve az adatátadás ellen nem tiltakozol.     

4. Az akcióra akkor vagy jogosult, ha a lakás-takarékpénztári ajánlatot az akció ideje alatt írod alá. Az 
Erste Lakástakarék Zrt. az akció visszavonásának napjáról a lakás-előtakarékoskodókat 
hirdetményben értesíti, mely elérhető a www.erstelakastakarek.hu honlapon, a Hirdetmény/Akciók 
menüpontban, és az Erste bankfiókokban.   

5. Mennyiségi akció esetén további speciális feltételek: havi 50 000 Ft megtakarítási összegű lakás-
előtakarékossági ajánlatot írsz alá.   

 
Vállalod és elfogadod, hogy a fenti feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén, a meg nem fizetett 
számlanyitási díjat a lakás-takarékpénztár utólagosan jogosult a lakás-takarékpénztári számlán 
nyilvántartott megtakarításodból levonni. Tudomásul veszed, hogy a fent írt kötelezettségek 
megszegésekor a kedvezmény visszafizetése azonnal esedékessé válik. A jelen nyilatkozatban írt 
kedvezmény kizárólagosan kötési kedvezmény, az nem vonatkozik a lakás-takarékpénztári szerződés 
módosításaira. Ha a lakás-előtakarékossági számla egyenlege a számlanyitási díj megfizetésére nem 
nyújt fedezetet, a különbözetet az Erste Lakástakarék Zrt. bármely más módon érvényesítheti.  
 
A levonás mértéke: 

• az EgyOtthon 15% 4 év módozat esetén az igénybe vett teljes kedvezmény 100%-a,  
• az EgyOtthon 30% 8 év módozat esetén az igénybe vett teljes kedvezmény 100%-a. 

 
 
 

     Partneri EgyOtthon „Mennyiségi” akció – 100 %-os számlanyitási díjkedvezmény 
a Partneri (nem Erste Csoport tag függő és többes ügynöki) hálózatban 

 

http://www.erstelakastakarek.hu/

