Díjjegyzék

Számlavezető neve: Erste Bank Hungary Zrt.
Számla megnevezése: Erste Szabadon Díjcsomag
Dátum: 2020.11.01.
• Ez a dokumentum a fizetési számlához kapcsolódó fő szolgáltatások igénybevételének díjairól nyújt
tájékoztatást. Segítséget ad továbbá az említett díjaknak a más számlákhoz kapcsolódó díjakkal való
összehasonlításához.
• A számlához kapcsolódó, de itt fel nem sorolt, egyéb szolgáltatások igénybevételéért további díjak
számíthatóak fel. Teljes körű tájékoztatást itt található:
- Erste Bank Hungary Zrt. Üzletszabályzat
- Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
- Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény
- Általános Szerződési Feltételek Fogyasztási és Lombard Hitelek
- Lakossági Hitel Hirdetmény
- Az alkalmazott átváltási árfolyamok az alábbi oldalon találhatók:
https://gate.erstebank.hu/ekwa-web-web/exchangeRates.jsp
• Az e dokumentumban használt kifejezéseket ismertető fogalomtár díjmentesen elérhető.

Szolgáltatás
Díj
Általános számlaszolgáltatások
Számlavezetés [Erste Kedvezmény nélküli
Szabadon Díjcsomag számlavezetési és
csomagdíj
]

Havi csomagdíj

1 990 Ft

Teljes éves díj
Kedvezmény nélküli
Havi csomagdíj
számlavezetési és
csomagdíj papír alapú
kivonattal
Teljes éves díj

23 880 Ft
1 990 Ft

elektronikus kivonattal
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23 880 Ft

A következőkből álló
szolgáltatáscsomagot
tartalmazza:

A kereten felül igénybe Számlazárás díja
vett szolgáltatásokért
külön díjat számítunk fel.

Számlaváltás díja

Díjcsomagban nyitott
forintszámlákról indított
összesen havi 500.000
Ft összeghatárig
[NetBank] és
[MobilBank]
szolgáltatáson keresztül:
- Átutalás belföldön
forintban számlavezetőn
kívülre és
számlavezetőn belülre,
- Rendszeres átutalás
számlavezetőn kívülre
és számlavezetőn
belülre,
- Beszedési teljesítése
számlavezetőn kívülre
és számlavezetőn
belülre (közüzemi
megbízás)

0 Ft

Számlavezetési díj
(devizanemtől
függetlenül).
A díjcsomagban
korlátlan számú forint és
deviza számla nyitható.

0 Ft

Díjcsomag zárási díj,
amennyiben a
keretszerződés részét
képező valamennyi
bankszámla a
keretszerződés részét
képező első számla
megnyitását követő 6
hónapon belül
megszüntetésre kerül

5 452 Ft

6 hónapon túl
Díjcsomagok és
kedvezmények,
feltételek közötti váltás
díja

0 Ft
2 405 Ft

Látra szóló éves
kamatláb
EBKM értéke

0,01%
0,01%

2/13

Internetbanki és
mobilalkalmazási
szolgáltatás
[Netbank, Mobilbank]

Internetbank,
mobilbank, online
szolgáltatás havi díja
és éves díja

SMS-szolgáltatás

Aláíró SMS üzenet
díja (db)
Értesítő/egyéb SMS
díja (db)

SMS
szolgáltatás/csomag
díja

Havi díj

0 Ft

Teljes éves díj

0 Ft
0 Ft

Értesítő SMS díj

0 Ft

Internetes vásárlás
ellenőrző SMS kód
Technikai SMS
[Erste Hírnök
szolgáltatás]első belföldi
telefonszámra] havi díj

0 Ft

Teljes éves díj
[Erste Hírnök
szolgáltatás]első külföldi
telefonszámra] havi díj

Teljes éves díj
[Erste Hírnök
szolgáltatás]második
telefonszámra] havi díj
Teljes éves díj
[HitelŐr szolgáltatás]
havi díj

Telefonos banki
szolgáltatás
[Telebank]

0 Ft
550 Ft

6 600 Ft
1 106 Ft

13 272 Ft
+227 Ft / telefonszám

+2 724 Ft / telefonszám
0 Ft

Teljes éves díj
Telebank szolgáltatás Havi díj
havi díja és teljes éves
díja

0 Ft
0 Ft

Teljes éves díj

0 Ft
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Telebank szolgáltatás
eseti díja

0 Ft

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)
Átutalás belföldön
forintban

Számlavezetőn kívülre [NetBankon,
elektronikusan
MobilBankon]

0,30%, max. 6.000Ft

Csomagkedvezményben
megharározott
díjcsomagban nyitott
forintszámlákról indított
összesen havi 500.000
Ft-ot meghaladó
megbízás(ok) esetén:

Számlavezetőn kívülre [TeleBankon]
telefonon

20.000 Ft alatti
összegrészig: 0,300%
min. 663 Ft, max.11.079
Ft, 20.000 Ft feletti
összegrészre: 0,300%
min. 663 Ft, max.11.079
Ft + (0,30% max. 6.000
Ft)

Számlavezetőn kívülre
papír alapon (fiókban)

20.000 Ft alatti
összegrészig: 0,300%
min. 663 Ft, max.11.079
Ft, 20.000 Ft feletti
összegrészre: 0,300%
min. 663 Ft, max.11.079
Ft + (0,30% max. 6.000
Ft)
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Számlavezetőn belül
elektronikusan

[NetBankon,
MobilBankon]

0,30%, max. 6.000Ft

Csomagkedvezményben
megharározott
díjcsomagban nyitott
forintszámlákról indított
összesen havi 500.000
Ft-ot meghaladó
megbízás(ok) esetén:

Számlavezetőn belül
telefonon

[TeleBankon]

Számlavezetőn belül
papír alapon (fiókban)

20.000 Ft alatti
összegrészig: 0,300%
min. 663 Ft, max.11.079
Ft, 20.000 Ft feletti
összegrészre: 0,300%
min. 663 Ft, max.11.079
Ft + (0,30% max. 6.000
Ft)
20.000 Ft alatti
összegrészig: 0,300%
min. 663 Ft, max.11.079
Ft, 20.000 Ft feletti
összegrészre: 0,300%
min. 663 Ft, max.11.079
Ft + (0,30% max. 6.000
Ft)

Rendszeres átutalás Forintban

[NetBankon,
számlavezetőn kívülre, MobilBankon]
elektronikusan

0,30%, max. 6.000Ft

Csomagkedvezményben
megharározott
díjcsomagban nyitott
forintszámlákról indított
összesen havi 500.000
Ft-ot meghaladó
megbízás(ok) esetén:
Forintban
[TeleBankon]
számlavezetőn kívülre,
telefonon
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20.000 Ft alatti
összegrészig: 174Ft,
20.000 Ft feletti
összegrészre: 174 Ft+
(0,3% max. 6.000 Ft)

Forintban
számlavezetőn kívülre,
papír alapon (fiókban)

Forintban
számlavezetőn belül,
elektronikusan

20.000 Ft alatti
összegrészig: 174Ft,
20.000 Ft feletti
összegrészre: 174 Ft+
(0,3% max. 6.000 Ft)
[NetBankon,

0,30%, max. 6.000Ft

MobilBankon]
Csomagkedvezményben
megharározott
díjcsomagban nyitott
forintszámlákról indított
összesen havi 500.000
Ft-ot meghaladó

Forintban
számlavezetőn belül,
telefonon

megbízás(ok) esetén:
[TeleBankon]

Forintban
számlavezetőn belül,
papír alapon (fiókban)

Beszedés

20.000 Ft alatti
összegrészig: 174Ft,
20.000 Ft feletti
összegrészre: 174 Ft+
(0,3% max. 6.000 Ft)
20.000 Ft alatti
összegrészig: 174Ft,
20.000 Ft feletti
összegrészre: 174 Ft+
(0,3% max. 6.000 Ft)

Forintban
[NetBankon,
számlavezetőn kívülre, MobilBankon]
elektronikusan

0,30%, max. 6.000Ft

Csomagkedvezményben
megharározott
díjcsomagban nyitott
forintszámlákról indított
összesen havi 500.000
Ft-ot meghaladó
Forintban
számlavezetőn kívülre,
telefonon
Forintban
számlavezetőn kívülre,
papír alapon (fiókban)

megbízás(ok) esetén:
[TeleBankon]

174 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft)
174 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft)
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Forintban
számlavezetőn belül,
elektronikusan

[NetBankon,

0,30%, max. 6.000Ft

MobilBankon]
Csomagkedvezményben
megharározott
díjcsomagban nyitott
forintszámlákról indított
összesen havi 500.000
Ft-ot meghaladó

Forintban
számlavezetőn belül,
telefonon
Forintban
számlavezetőn belül,
papír alapon (fiókban)

Átutalás euróban
(SEPA)

megbízás(ok) esetén:
[TeleBankon]

174 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft)
174 Ft
+ (0,3% max. 6.000 Ft)

Külföldre
elektronikusan

SEPA Credit Transfer
EUR átutalás – bankon
kívül (konverzióval vagy
konverzió nélkül)
[NetBankon]

20.000 Ft alatti
összegrészig: 0,300%
min. 663 Ft, max.11.079
Ft, 20.000 Ft feletti
összegrészre: 0,300%
min. 663 Ft, max.11.079
Ft + (0,30% max. 6.000
Ft)

Külföldre telefonon

SEPA Credit Transfer
EUR átutalás – bankon
kívül (konverzióval vagy
konverzió nélkül)
[TeleBankon]

20.000 Ft alatti
összegrészig: 0,300%
min. 663 Ft, max.11.079
Ft, 20.000 Ft feletti
összegrészre: 0,300%
min. 663 Ft, max.11.079
Ft + (0,30% max. 6.000
Ft)

Külföldre papír alapon SEPA Credit Transfer
(fiókban)
EUR átutalás – bankon
kívül (konverzióval vagy
konverzió nélkül) papír
alapú bizonylaton

20.000 Ft alatti
összegrészig: 0,300%
min. 663 Ft, max.11.079
Ft, 20.000 Ft feletti
összegrészre: 0,300%
min. 663 Ft, max.11.079
Ft + (0,30% max. 6.000
Ft)

Belföldre
elektronikusan

0,300% min. 2.637 Ft,
max. 70.957 Ft + (0,30%
max. 6 000 Ft)

SEPA Credit Transfer
EUR átutalás – bankon
kívül (konverzióval vagy
konverzió nélkül)
[NetBankon]
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Belföldre telefonon

Átutalás egyéb
devizában

SEPA Credit Transfer
EUR átutalás – bankon
kívül (konverzióval vagy
konverzió nélkül)
[TeleBankon]
Belföldre papír alapon SEPA Credit Transfer
(fiókban)
EUR átutalás – bankon
kívül (konverzióval vagy
konverzió nélkül) papír
alapú bizonylaton
Külföldre
bankon kívül
elektronikusan
konverzióval vagy
konverzió nélkül
[NetBankon]
Külföldre telefonon
bankon kívül
konverzióval vagy
konverzió nélkül
[TeleBankon]

0,332% min. 3.166 Ft,
max. 70.957 Ft + (0,30%
max. 6.000 Ft)

Külföldre papír alapon bankon kívül
(fiókban)
konverzióval vagy
konverzió nélkül papír
alapú bizonylaton

0,440% min. 3.696 Ft,
max. 70.957 Ft + (0,30%
max. 6.000 Ft)

Belföldre
elektronikusan

bankon belül
(konverzióval vagy
konverzió nélkül)
[NetBankon]

0,223% min. 1.048 Ft,
max. 25.241 Ft + (0,30%
max. 6.000 Ft)

bankon kívül
(konverzióval vagy
konverzió nélkül)
[NetBankon]

0,300% min. 2.637 Ft,
max. 70.957 Ft + (0,30%
max. 6 000 Ft)

Belföldre telefonon

0,440% min. 3.696 Ft,
max. 70.957 Ft + (0,30%
max. 6.000 Ft)

0,300% min. 2.637 Ft,
max. 70.957 Ft + (0,30%
max. 6 000 Ft)
0,332% min. 3.166 Ft,
max. 70.957 Ft + (0,30%
max. 6.000 Ft)

bankon belül
(konverzióval vagy
konverzió nélkül)
[TeleBankon]
bankon kívül
(konverzióval vagy
konverzió nélkül)
[TeleBankon]
Belföldre papír alapon bankon belül
(fiókban)
(konverzióval vagy
konverzió nélkül) papír
alapú bizonylaton

0,277% min. 1.578 Ft,
max. 25.241 Ft + (0,30%
max. 6.000 Ft)

bankon kívül
(konverzióval vagy
konverzió nélkül) papír
alapú bizonylaton

0,440% min. 3.696 Ft,
max. 70.957 Ft + (0,30%
max. 6.000 Ft)
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0,332% min. 3.166 Ft,
max. 70.957 Ft + (0,30%
max. 6.000 Ft)
0,332% min. 2.107 Ft,
max. 25.241Ft + (0,30%
max. 6.000 Ft)

Deviza jóváírás

Számlavezetőn
kívülről a fizetési
számla pénznemével
egyező devizában

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

Számlavezetőn
kívülről a fizetési
számla pénznemétől
eltérő devizában

-

0,112%,
min. 2.151 Ft, max.
64.434 Ft

Számlavezetőn belül a A szolgáltatás nem áll
fizetési számla
rendelkezésre
pénznemével egyező
devizában

-

0,112%,
min. 2.151 Ft, max.
64.434 Ft

Számlavezetőn belül a
fizetési számla
pénznemétől eltérő
devizában

Kártyák és készpénz
Betétikártyaszolgáltatás

A fizetési számlához
kapcsolódó
betétikártya neve

[VISA Virtuális]

Főkártya gyártási/
kibocsátási díja

1 633 Ft

Főkártya első éves
díja
Főkártya éves díja a
második évtől
A fizetési számlához
kapcsolódó
betétikártya neve
Főkártya gyártási/
kibocsátási díja
Főkártya első éves
díja
Főkártya éves díja a
második évtől
A fizetési számlához
kapcsolódó
betétikártya neve
Főkártya gyártási/
kibocsátási díja
Főkártya első éves
díja
Főkártya éves díja a
második évtől

1 633 Ft
1 633 Ft
[Maestro]

5 334 Ft
5 334 Ft
5 334 Ft
[VISA Electron]

5 334 Ft
5 334 Ft
5 334 Ft
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A fizetési számlához
kapcsolódó
betétikártya neve
Főkártya gyártási/
kibocsátási díja
Főkártya első éves
díja
Főkártya éves díja a
második évtől
A fizetési számlához
kapcsolódó
betétikártya neve
Főkártya
gyártási/kibocsátási
díja
Főkártya első éves
díja
Főkártya éves díja a

[VISA Classic]

Az elsőként igényelt
bankkártyára
vonatkozóan

8 600 Ft
8 600 Ft
[MasterCard Standard]

Az elsőként igényelt
bankkártyára
vonatkozóan

0 Ft

8 600 Ft
8 600 Ft

második évtől
A fizetési számlához [MasterCard Gold]
kapcsolódó
betétikártya neve
Főkártya gyártási/
kibocsátási díja
Főkártya első éves
díja
Főkártya éves díja a
második évtől
A fizetési számlához A szolgáltatás nem áll
Hitelkártyakapcsolódó hitelkártya rendelkezésre
szolgáltatás
neve
Betéti kártyával
Betéti- vagy
hitelkártyával történő történő vásárlás
belföldön
vásárlás belföldön
Hitelkártyával történő
vásárlás belföldön
Betéti kártyával
Betéti- vagy
hitelkártyával történő történő vásárlás
külföldön
vásárlás külföldön

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

Hitelkártyával történő
vásárlás külföldön
Bankkártya nélkül
fiókban

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

Készpénzfelvétel
belföldön

0 Ft

23 946 Ft
23 946 Ft
23 946 Ft

0 Ft

0 Ft

0,658% + 663 Ft+(0,6%)

2 millió Ft-ot meghaladó
azonnali forint
készpénzfelvétel előző
napi bejelentés nélkül
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1,094% + 663 Ft +(0,6%)

Betéti bankkártyával
saját ATM-ből

534 Ft + 1,62% + 0,6%

Betéti bankkártyával
idegen ATM-ből

1404 Ft + 1,94% + 0,6%

Betéti bankkártyával
saját fiókban

-

Betéti bankkártyával
idegen fiókban

1.622 Ft + 1,94% + 0,6%,
max. 14.074 Ft

Betéti bankkártyával
postán

1.622 Ft + 1,94% + 0,6%,
max. 14.074 Ft

Hitelkártyával saját
ATM-ből
Hitelkártyával idegen
ATM-ből
Hitelkártyával saját
fiókban
Hitelkártyával idegen
fiókban
Hitelkártyával postán

Készpénzfelvétel
külföldön

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre
A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre
A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre
A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre
A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

-

Betéti bankkártyával
saját számlavezető
(csoport) által
üzemeltetett ATM-ből

534 Ft + 1,62% + 0,6%

Betéti bankkártyával
idegen ATM-ből EGT
tagállamban Euróban

1404 Ft + 1,94% + 0,6%

Betéti bankkártyával
idegen ATM-ből EGT
tagállamban egyéb
devizában és EGT
tagállamon kívül

1622 Ft + 1,94% + 0,6%

Betéti bankkártyával
saját számlavezető
(csoport) fiókjában

1.622 Ft + 1,94% + 0,6%

Betéti bankkártyával
idegen fiókban EGT
tagállamban Euróban

1622 Ft + 1,94% + 0,6%,
max. 14.074 Ft
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Betéti bankkártyával
idegen fiókban EGT
tagállamba egyéb
devizában és EGT
tagállamon kívül

Készpénzbefizetés
belföldön

1.622 Ft + 1,94% + 0,6%

Hitelkártyával saját
számlavezető
(csoport) által
üzemeltetett ATM-ből

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

-

Hitelkártyával idegen
ATM-ből
Hitelkártyával saját
számlavezető
(csoport) fiókjában
Hitelkártyával idegen
fiókban
Forint
készpénzbefizetés
saját ATM-be
Forint
készpénzbefizetés
saját fiókban
Forint
készpénzbefizetés
idegen fiókban
Forint befizetés postán
POS-on

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre
A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

-

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

-

-

0 Ft

0,103% max. 517 Ft

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

-

A szolgáltatás nem áll
rendelkezésre

-

Folyószámlahitelek és kapcsolódó szolgáltatások
Folyószámlahitel
[Erste Biztonsági
keret]
Hitelkamat éves
mértéke
Kereskedelmi
kommunikációban
szereplő THM értéke
Hitelbírálati díj
Kezelési költség
Rendelkezésre tartási
jutalék
Késedelmi kamat éves
mértéke

21,45%
26,35%

0 Ft
1%
0%
27,45%

Egyéb szolgáltatások
Limitmódosítás

Vásárlási
limitmódosítás
elektronikusan
Vásárlási
limitmódosítás
telefonon

0 Ft

0 Ft
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Vásárlási
limitmódosítás papír
alapon (fiókban)

0 Ft

ATM készpénzfelvételi
limit módosítása
elektronikusan

0 Ft

ATM készpénzfelvételi
limit módosítása
telefonon
ATM készpénzfelvételi
limit módosítása papír
alapon (fiókban)

0 Ft

Igazolások kiállítása Postai úton kiküldött
rendszeres havi
és rendelkezésre
bankszámlakivonat
bocsátása

0 Ft

Bankfiókban vagy
levélben

587 Ft

TeleBank ügyintézőn
keresztül igényelve

266 Ft

Éven túli számlakivonat
pótlás díja
Ügyfél kérelmére
kiállított könyvelési
bizonylat, igazolás vagy
egyéb okirat másolat
Ügyfél kérelmére
kiállított könyvelési
bizonylat, igazolás vagy
egyéb okirat másolat
Ügyfél kérelmére
kiállított könyvelési
bizonylat, igazolás vagy
egyéb okirat másolat

587 Ft

másolata papír alapon

Fedezetigazolás

Számlaegyenleg
igazolás

Egyéb igazolás

393 Ft

393 Ft

393 Ft

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy lehetősége van a 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet szerinti
összehasonlító weboldal, valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett Bankszámlaválasztó
program használatára, melyek segítik a pénzforgalmi szolgáltatók által a fogyasztók részére vezetett
fizetési számlák után felszámított díjak és az alkalmazott kamatlábak díjmentes
összehasonlíthatóságát.
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