ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
TeleBank: +36 1 298 0222
E-mail: erste@erstebank.hu
www.erstebank.hu
Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény 2.5. sz. melléklet

Erste Kolléga Basic, Erste Kolléga Plus, Erste Kolléga Exkluzív
Munkavállalói díjcsomagok díjai és jutalékai
Közzététel:
Hatályos:

2020. október 16. napján
2020. október 19. napjától

Módosítás oka:

2020. október 16-ai meghirdetés alapján:
- A bankkártya kedvezmény százalékos mérték viszonyítási alapjának részletezése;
- Kiegészítés az átminősítés/díjcsomag váltás esetén alkalmazott feltételvizsgálati időszak kezdetének részletezésével.
2020. augusztus 14-ei meghirdetés alapján:
'A Lakossági Banki Szolgáltatások ÁSZF 3.4.1. d) pontja alapján a Bank által igénybevett szolgáltatások díjváltozása. A Bank megemeli
- 2020.11.01-től egyes SMS szolgáltatások díját.
Jelen hirdetménybe tett módosítások piros dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.
A díjcsomagra vonatkozó jelen Hirdetményben feltüntetésre nem került egyéb díjakat, jutalékokat, költségeket, illetve egyéb szerződéses feltételeket a Bank
mindenkori hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény fődokumentuma (továbbiakban: Főhirdetmény), a Bankkártya szolgáltatások díjai Hirdetmény,
valamint az Erste Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.
Jelen Hirdetményben szereplő további rövidítések:
- Bank: ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
- EIH: ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.

A Bank fenntartja a jogot, hogy a jelen Hirdetményi mellékletben meghirdetett akciókat, kedvezményes kondíciókhoz tartozó hirdetményi feltételeket (ideértve
különösen a kedvezmény eléréséhez szükséges jogosultsági feltételeket, jóváírási/tranzakciós összegek mértékét) megváltoztassa, visszavonja a vonatkozó általános
szerződési feltételek, üzletszabályzatok, hirdetmények, díjszabások, kondíciók (díj, jutalék stb.) megváltoztatására vonatkozóan meghatározott feltételek szerint. A
Bank jogosult az adott szolgáltatások, termékek tartalmát, feltételeit, kondícióit egyoldalúan módosítani a vonatkozó mindenkori hatályos Általános Szerződési
Feltételek, Üzletszabályzatok rendelkezéseit is alapul véve.
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Erste Kolléga Munkavállalói Díjcsomagok
Az Erste munkavállalói díjcsomagokat igénybe veheti minden olyan devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes személy,
- aki munkavállaló (ideértve a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkoztatottakat is) olyan munkáltatónál, illetve tagsági viszonnyal rendelkezik olyan szakszervezetnél, egyéb szervezetnél (pl. kamara, egyesület), melynek a Bankkal hatályos
együttműködési megállapodása áll fenn a jelen Hirdetményben szereplő Erste munkavállalói díjcsomagok vezetésére vonatkozóan, ÉS
- a munkavállaló teljesíti a mindenkor aktuális, hatályos Hirdetményben szereplő kedvezményes szolgáltatások igénybevételi feltételeit.

Erste Kolléga Basic

Erste Kolléga Plus

Erste Kolléga Exkluzív

Igénylés, jogosultág feltételei (1)

Erste Kolléga Basic és Plus díjcsomag esetén: a munkavállaló vállalja, hogy Erste Kolléga Exkluzív díjcsomag esetén: munkáltatójánál
az Erste munkavállalói díjcsomagjában lévő bármely bankszámlájára a jelen /szakszervezetnél /egyéb szervezetnél vezetői beosztásban
hirdetményi mellékletben a havi ügyfélkapcsolati díjkedvezmény feltételeinél lévő/ vezető tisztségviselő munkavállaló/ tag.
meghatározott összegű jövedelem/munkabér jóváírása érkezik havi
rendszerességgel a Bankkal szerződött munkáltató/szakszervezet/egyéb
szervezet bankszámla számáról.

Havi ügyfélkapcsolati díjkedvezmény eléréséhez szükséges feltétel (2) (3)

Legalább havi 75.000 Ft jövedelem
átutalás jóváírása a díjcsomaghoz
tartozó
bármely
bankszámlára
legfeljebb egy részletben.

Kiegészítő ügyfélkapcsolati díj:
a feltételek nem teljesülése esetén limit nem teljesítési díj fizetendő (4)

Legalább havi 150.000 Ft jövedelem
átutalás jóváírása a díjcsomaghoz
tartozó
bármely
bankszámlára
legfeljebb két részletben.
A munkavállaló vállalja,
hogy a Banknál vezetett
bankszámlájára / bankszámláira legalább havi 600 000 Ft
jóváírás érkezzen átutalásból (akár több tételben), vagy
- a munkavállalónak a Banknál és/vagy befektetésben az
EIH kezelésében és/vagy az UNION Vienna Insurance
Group Zrt. által kezelt egyszeri díjas biztosításban
elhelyezett megtakarításai (folyószámla egyenleg, lekötött
betét, értékpapír, egyszeri díjas biztosítás) elérjék vagy
meghaladják az 5 millió Ft átlagegyenleget.

-

- 0 Ft a tárgyhónapban a havi ügyfélkapcsolati díj feltételek teljesítése esetén
- kedvezményes SMS szolgáltatás havi díj
A Díjcsomagok a következő kedvezményeket tartalmazzák:

- kedvezményes bankkártya kibocsátási díj és éves díjak
- kedvezményes ATM készpénzfelvételi tranzakciók
- kedvezményes NetBank-on kezdeményezett forint átutalás és csoportos beszedési megbízások teljesítési díjak

I. Általános számlaszolgáltatások

Erste Kolléga Basic

Erste Kolléga Munkavállalói Díjcsomagok
Erste Kolléga Plus

Erste Kolléga Exkluzív

Díjterhelés
esedékessége

A díjcsomagban korlátlan számban nyitható forint- és devizaszámla, de legalább egy forint bankszámla nyitása kötelező.
Havi Ügyfélkapcsolati díj
(Ft/hó) (bankszámlák számától
függetlenül, a számlatulajdonos
díjcsomagjára vonatkozóan) (3)

Díjkedvezmény eléréséhez szükséges feltétel
teljesítése esetén

0 Ft

0 Ft

0 Ft
Díjkedvezmény eléréséhez szükséges feltétel
nem teljesítése esetén

Kiegészítő ügyfélkapcsolati díj (limit nem teljesítési díj) Erste Kolléga Exkluzív
díjcsomag esetén (Ft/hó) (4)
Számlavezetési díj (Ft/hó) (devizanemtől függetlenül)
TeleBank, NetBank és MobilBank szolgáltatás (Ft/hó)

520 Ft

845 Ft

az akció visszavonását követően:
1 190 Ft

-

-

5 350 Ft

0 Ft
Díjmentes

Díjcsomagváltás díja

2 405 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

Rendelkező bejelentése, törlése

visszavonásig tartó akció keretében,
legalább 2020. december 31-ig:

0 Ft

Tárgyhó utolsó napja

Tárgyhó utolsó napja
Tárgyhót követő hó
5. munkanapjáig
Megszüntetési kérelem
befogadását követő
banki munkanap
Tranzakció értéknapja
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I. Általános számlaszolgáltatások

Erste Kolléga Basic

Erste Kolléga Munkavállalói Díjcsomagok
Erste Kolléga Plus

Erste Kolléga Exkluzív

Díjterhelés
esedékessége

SMS szolgáltatás
Erste Hírnök szolgáltatás
Bankszámlák számától
függetlenül, az ügyfél
keretszerződése alapján

első belföldi telefonszámra

548 Ft
igénylést követő 6 hónapig akciósan:
220 Ft

első külföldi telefonszámra
második telefonszámra / telefonszám

SMS darabdíj:

Havi díj (Ft)
548 Ft
igénylést követő 12 hónapig akciósan:
220 Ft
1 106 Ft
+ 227 Ft
0 Ft

220 Ft

Igényléskor, valamint
tárgyhó első banki
munkanapján
-

SMS szolgáltatás - 2020.november 1-jétől
Erste Hírnök szolgáltatás
Bankszámlák számától
függetlenül, az ügyfél
keretszerződése alapján

első belföldi telefonszámra
első külföldi telefonszámra
második telefonszámra / telefonszám

550 Ft
igénylést követő 6 hónapig akciósan:
220 Ft

Havi díj (Ft)
550 Ft
igénylést követő 12 hónapig akciósan:
220 Ft
1 106 Ft
+ 227 Ft
0 Ft

220 Ft

Igényléskor, valamint
tárgyhó első banki
munkanapján

SMS darabdíj:
Alsó összeglimit Erste Hírnök szolgáltatás esetén: 5000 Ft. A Bank kizárólag az alsó limitösszeg feletti tranzakciókról küld SMS értesítést egyedi limitbeállítás hiányában. A Bank az Ügyfél érdekében biztonsági okokból a szolgáltatáshoz
beállított alsó összeglimittől eltérhet és az összeglimit alatti tranzakciókról is küldhet értesítést.
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II. Bankkártya szolgáltatásra vonatkozó díjak

Erste Kolléga Basic

Erste Kolléga Munkavállalói Díjcsomagok
Erste Kolléga Plus

Erste Kolléga Exkluzív

Díjterhelés
esedékessége

1. Bankkártya szolgáltatási díjak
Az alábbi táblázatban feltüntetett díjak 1 db, a számlatulajdonos részére a Díjcsomagban elsőként igényelt bankkártyára vonatkoznak:
Igényelhető bankkártyák:
- Elektronikus bankkártya: Visa Electron vagy Maestro vagy Visa Virtuális
- Dombornyomott bankkártya: Visa Classic vagy MasterCard Standard
- Gold bankkártya: MasterCard Gold
Elektronikus bankkártya kibocsátási díj – számlatulajdonos részére

Elektronikus bankkártya éves kártyadíj / év – számlatulajdonos részére

Elektronikus bankkártya

Elektronikus bankkártya vagy
dombornyomott bankkártya

Díjterhelés
esedékessége

Díjcsomagonként 1 db, a díjcsomagban elsőként igényelt bankkártya a számlatulajdonos részére
elsőként igényelt új kártya

elsőként igényelt új kártya

0 Ft

0 Ft

25% kedvezménnyel*:

50% kedvezménnyel*:

4 000 Ft

2 667 Ft

Dombornyomott bankkártya kibocsátási díj – számlatulajdonos részére

Dombornyomott bankkártya éves kártyadíj / év – számlatulajdonos részére
Bankkártya szolgáltatások díjai
Hirdetmény szerint

Bankkártya szolgáltatások díjai
Hirdetmény szerint

elsőként igényelt új kártya

elsőként igényelt új kártya

0 Ft

0 Ft

50% kedvezménnyel*:

50% kedvezménnyel*:

4 299 Ft

4 299 Ft
elsőként igényelt új kártya

Gold bankkártya kibocsátási díj – számlatulajdonos részére
Bankkártya szolgáltatások díjai
Hirdetmény szerint
Gold bankkártya éves kártyadíj /év – számlatulajdonos részére

Dombornyomott bankkártya vagy
Gold bankkártya

0 Ft
50% kedvezménnyel*:
11 973 Ft

Új kártya igénylését
követően az első
kártyagyártáskor
Évente a kártyagyártás
fordulónapján
Új kártya igénylését
követően az első
kártyagyártáskor
Évente a kártyagyártás
fordulónapján
Új kártya igénylését
követően az első
kártyagyártáskor
Évente a kártyagyártás
fordulónapján

A kártya kibocsátási és éves kártyadíj kedvezményeket a Bank kizárólag a számlatulajdonos által a díjcsomagban elsőként igényelt fent jelölt bankkártyákra biztosítja. A díjcsomagra történt szerződéskötést megelőzően igényelt, a
díjcsomagban is a számlatulajdonos rendelkezésében álló egyéb bankkártyákra a kedvezmény nem érvényesíthető. Ezen bankkártyák esetében az adott díjcsomag szerinti, mindenkori standard bankkártya díjak az irányadóak.
*A százalékos kedvezmény mérték az adott díjcsomagnál feltüntetett bankkártya típusra értelmezendő a mindenkor hatályos Lakossági bankszámla és betéti kamat hirdetmény 3. sz. mellékletében - Bankkártya szolgáltatások díjai - foglalt
standard díjakhoz viszonyítottan. A kedvezmény százalék mellett feltüntetett, forintban meghatározott díj a kedvezményes díjat (kedvezménnyel csökkentett díjat) jelöli.
A számlatulajdonos által az első igénylést követő további bankkártyák, illetve a díjcsomagokhoz kapcsolódó Rendelkezők által igényelt bankkártyák díjait a Bankkártya szolgáltatások díjai Hirdetmény tartalmazza.
2. Bankkártya tranzakciós díjak
havi első 2 db tranzakció:
havi első 2 db tranzakció:
havi első 3 db tranzakció:
0 Ft
+ 0,60%
0 Ft
+ 0,60%
0 Ft
+ 0,60%
minden további tranzakció:
minden további tranzakció:
minden további tranzakció:
Készpénz felvétel a Bank saját ATM-jénél és külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből
Azonnal
103 Ft
103 Ft
103 Ft
+ 1,03%
+ 0,60%
+ 1,03%
+ 0,60%
+ 1,03%
+ 0,60%
Jelen Hirdetmény szerinti Erste munkavállalói díjcsomagoknál is elérhető a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben módosított pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.) 36/A. §-a alapján igénybe
vehető havi első 2 db ingyenes készpénzfelvétel, amelyre, valamint az ingyenes készpénzfelvételre vonatkozóan tett nyilatkozatok központi nyilvántartására vonatkozó tájékoztatót a Bankkártya szolgáltatások díjai Hirdetmény tartalmazza.
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III. Fizetésforgalmi tranzakciók - Díjcsomagon belül nyitott forint számlára
vonatkozóan

Erste Kolléga Basic

Erste Kolléga Munkavállalói Díjcsomagok
Erste Kolléga Plus

Erste Kolléga Exkluzív

Árfolyam
(10) (11)

1. Belföldi forint tranzakciók – forint bankszámláról
Díjterhelés: Tárgyhó utolsó napja
1.A Eseti forint átutalás (5)
Saját számlák között átvezetés
Netbank, MobilBank

0 Ft
0 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)

Bankon belülre (6)
Bankon kívülre (6)

42 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)

Saját számlák között átvezetés
Telebank

0 Ft

Bankon belülre (6)

0,147%

Bankon kívülre (6)

0,190%

Saját számlák között átvezetés
Bankfiók

0 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)

min. 174 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
min. 282 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)

max. 7 455 Ft
max. 11 079 Ft

0 Ft

Bankon belülre (6)

0,244%

Bankon kívülre (6)

0,321%

min. 359 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
min. 663 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)

max. 7 455 Ft
max. 11 079 Ft

1.B Rendszeres (Állandó) átutalás
Saját számlák között átvezetés
Netbank, MobilBank

Bankon belülre és kívülre (6)
Saját számlák között átvezetés

Telebank

Bankon belülre (6)
Bankon kívülre (6)
Saját számlák között átvezetés

Bankfiók

Bankon belülre (6)
Bankon kívülre (6)
Limit határhoz kötött átutalás bankon belülre (6)

Netbankon és Bankfiókban
Limit határhoz kötött átutalás bankon kívülre (6)

0 Ft
0 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)

0 Ft

0 Ft

141 Ft
141 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
174 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
141 Ft

-

141 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
174 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
141 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
174 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)

1.C Csoportos beszedési megbízás
Megbízás teljesítése bankon belül (közüzemi megbízás)
Megbízás teljesítése bankon kívül (közüzemi megbízás)

0 Ft

-
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III. Fizetésforgalmi tranzakciók - Díjcsomagon belül nyitott forint számlára
vonatkozóan

Erste Kolléga Basic

Erste Kolléga Munkavállalói Díjcsomagok
Erste Kolléga Plus

Erste Kolléga Exkluzív

Árfolyam
(10) (11)

2. Deviza tranzakciók - forint bankszámláról
Díjterhelés : Azonnal
T napos konverzió saját számlák között (12)
Deviza átutalás bankon belül konverzióval

Netbank, Mobilbank

EUR átutalás (SEPA Credit Transfer) – határon
átnyúló, EU-n belüli (7) (14)
EUR átutalás (SEPA Credit Transfer) – bankon kívül,
egyéb esetben (7)
Deviza átutalás bankon kívül konverzióval
Forint átutalás - külföldre
T napos konverzió saját számlák között (12)
Deviza átutalás bankon belül konverzióval

TeleBank

EUR átutalás (SEPA Credit Transfer) – határon
átnyúló, EU-n belüli (7) (14)
EUR átutalás (SEPA Credit Transfer) – bankon kívül,
egyéb esetben (7)
Deviza átutalás bankon kívül konverzióval
Forint átutalás - külföldre
T napos konverzió saját számlák között (12)
Deviza átutalás bankon belül konverzióval

Bankfiók

EUR átutalás (SEPA Credit Transfer) – határon
átnyúló, EU-n belüli (7) (14)
EUR átutalás (SEPA Credit Transfer) – bankon kívül,
egyéb esetben (7)
Deviza átutalás bankon kívül konverzióval
Forint átutalás - külföldre

0,549%
Akciósan a visszavonásig: 0%
0,223%
min. 1 048 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
42 Ft
0 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,277%
min. 2 637 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,277%
min. 2 637 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,277%
min. 2 637 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,549%
Akciósan a visszavonásig: 0%
0,277%
min. 1 578 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,190%
min. 282 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,332%
min. 3 166 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,332%
min. 3 166 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,332%
min. 3 166 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,549%
Akciósan a visszavonásig: 0%
0,332%
min. 2 107 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,321%
min. 663 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,440%
min. 3 696 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,440%
min. 3 696 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,440%
min. 3 696 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)

SE vagy AE
max. 25 241 Ft
0 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
max. 70 957 Ft
max. 70 957 Ft
max. 70 957 Ft

DE0
DE2
DE2
DE2
SE

max. 25 241 Ft
max. 11 079 Ft
max. 70 957 Ft
max. 70 957 Ft
max. 70 957 Ft

DE0
DE2
DE2
DE2
SE

max. 25 241 Ft
max. 11 079 Ft
max. 70 957 Ft
max. 70 957 Ft
max. 70 957 Ft

DE0
DE2
DE2
DE2
-
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III. Fizetésforgalmi tranzakciók - Díjcsomagon belül nyitott forint számlára
vonatkozóan

Erste Kolléga Basic

Erste Kolléga Munkavállalói Díjcsomagok
Erste Kolléga Plus

Erste Kolléga Exkluzív

Árfolyam
(10) (11)

3. Jóváírások forint bankszámlán
Jóváírás T napi árfolyamon történik.
Díjterhelés : Azonnal
Forint jóváírás

0 Ft

-

EUR jóváírás SEPA Credit Transfer – határon átnyúló, EU-n belüli (8)

0 Ft

DV

EUR jóváírás SEPA Credit Transfer - egyéb esetben (8)

0,116%

min. 2 224 Ft

max. 66 625 Ft

DV

EGT-s deviza jóváírás (nem HUF, nem EUR)

0,116%

min. 2 224 Ft

max. 66 625 Ft

DV

Nem EGT-s deviza jóváírás

0,116%

min. 2 224 Ft

max. 66 625 Ft

DV

Külföldről érkező forint jóváírás

0,116%

min. 2 224 Ft

max. 66 625 Ft

-

VIBER jóváírás

0 Ft

-

Beszedési megbízás jóváírása (HUF)

0 Ft

-

Készpénz befizetés - konverzió nélkül

0 Ft

-

Készpénz befizetés - konverzióval

0 Ft

VV

4. Pénztári tranzakciók forint számlán (13)
Díjterhelés : Tárgyhó utolsó napja

Díjterhelés : Azonnal
Forint pénzérme befizetése bankfiókban 50 db felett

1,175%

Érme befizetése konverzióval

min. 69 Ft

-

29,007%

VV

Készpénz kifizetés - konverzió nélkül

0,658%

+ 663 Ft

+ 0,60%

-

Készpénz kifizetés - konverzióval

0,658%

+ 663 Ft

+ 0,60%

VE

7 / 10

IV. Fizetésforgalmi tranzakciók - Díjcsomagon belül nyitott deviza számlára
vonatkozóan
1. Deviza tranzakciók – deviza bankszámláról
Díjterhelés : Azonnal
Deviza átvezetés - saját számlák között
(konverzió nélkül)
T napos konverzió saját számlák között (12)

Netbank, Mobilbank

Deviza átutalás bankon belül konverzióval vagy
konverzió nélkül
EUR átutalás (SEPA Credit Transfer) – határon
átnyúló, EU-n belüli (7)
EUR átutalás (SEPA Credit Transfer) – bankon kívül,
egyéb esetben (7)
EUR átutalás (FIT Payment) – Erste Bankcsoporton
belül (7)
Deviza átutalás bankon kívül konverzióval vagy
konverzió nélkül
T-napos deviza átutalás (EUR és USD átutalás
konverzió nélkül) – bankon kívül
Forint átutalás - bankon belül
Forint átutalás - bankon kívül
Deviza átvezetés - saját számlák között
(konverzió nélkül)
T napos konverzió saját számlák között (12)

TeleBank

Deviza átutalás bankon belül konverzióval vagy
konverzió nélkül
EUR átutalás (SEPA Credit Transfer) – határon
átnyúló, EU-n belüli (7)
EUR átutalás (SEPA Credit Transfer) – bankon kívül,
egyéb esetben (7)
Deviza átutalás bankon kívül konverzióval vagy
konverzió nélkül
Forint átutalás - bankon belül
Forint átutalás - bankon kívül
Deviza átvezetés - saját számlák között
(konverzió nélkül)
T napos konverzió saját számlák között (12)

Bankfiók

Deviza átutalás bankon belül konverzióval vagy
konverzió nélkül
EUR átutalás (SEPA Credit Transfer) – határon
átnyúló, EU-n belüli (7)
EUR átutalás (SEPA Credit Transfer) – bankon kívül,
egyéb esetben (7)
EUR átutalás (FIT Payment) – Erste Bankcsoporton
belül (7)
Deviza átutalás bankon kívül konverzióval vagy
konverzió nélkül
Forint átutalás - bankon belül
Forint átutalás - bankon kívül

Erste Kolléga Basic

Erste Kolléga Munkavállalói Díjcsomagok
Erste Kolléga Plus

Erste Kolléga Exkluzív

0 Ft
0,549%
Akciósan a visszavonásig: 0%
0,223%
min. 1 048 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,277%
min. 2 637 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,277%
min. 2 637 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,277%
min. 2 637 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,277%
min. 2 637 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,277%
min. 2 637 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,223%
min. 1 048 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,277%
min. 2 637 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)

SV vagy AV vagy SVSE
max. 25 241 Ft
max. 70 957 Ft
max. 70 957 Ft
max. 70 957 Ft
max. 70 957 Ft
+ 2 721 Ft
max. 25 241 Ft
max. 70 957 Ft

0 Ft
0,549%
Akciósan a visszavonásig: 0%
0,277%
min. 1 578 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,332%
min. 3 166 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,332%
min. 3 166 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,332%
min. 3 166 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,277%
min. 1 578 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,332%
min. 3 166 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)

DV0-DE0
DV2-DE2
DV2-DE2
DV2-DE2
DV0
DV
SV vagy SV-SE

max. 25 241 Ft
max. 70 957 Ft
max. 70 957 Ft
max. 70 957 Ft
max. 25 241 Ft
max. 70 957 Ft

0 Ft
0,549%
Akciósan a visszavonásig: 0%
0,332%
min. 2 107 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,440%
min. 3 696 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,440%
min. 3 696 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,440%
min. 3 696 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,440%
min. 3 696 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,332%
min. 2 107 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)
0,440%
min. 3 696 Ft
+ (0,3% max. 6000 Ft)

Árfolyam
(10) (11)

DV0-DE0
DV2-DE2
DV2-DE2
DV2-DE2
DV0
DV
SV vagy SV-SE

max. 25 241 Ft
max. 70 957 Ft
max. 70 957 Ft
max. 70 957 Ft
max. 70 957 Ft
max. 25 241 Ft
max. 70 957 Ft

DV0-DE0
DV2-DE2
DV2-DE2
DV2-DE2
DV0
DV
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IV. Fizetésforgalmi tranzakciók - Díjcsomagon belül nyitott deviza számlára
vonatkozóan

Erste Kolléga Basic

Erste Kolléga Munkavállalói Díjcsomagok
Erste Kolléga Plus

Erste Kolléga Exkluzív

Árfolyam
(10) (11)

2. Jóváírások deviza bankszámlán
HUF jóváírás
HUF jóváírás – forint összegben meghatározott saját számlák közötti konverziós
átvezetés
EUR jóváírás (SEPA Credit
Transfer) (8)
EGT-s deviza jóváírás
(nem HUF, nem EUR)

Nem EGT-s deviza jóváírás

0 Ft

DE vagy DEA

0 Ft

SE vagy SEA

EUR számlán konverzió nélkül

0 Ft

-

EUR-tól eltérő devizaszámlára konverzióval

0 Ft

DV-DE

Megbízás devizanemével azonos devizanemű
számlára

0 Ft

-

Megbízás devizanemétől eltérő devizanemű számlára

0 Ft

DV-DE

Megbízás devizanemével azonos devizanemű
számlára

0 Ft

-

Megbízás devizanemétől eltérő devizanemű számlára

0 Ft

DV-DE

0 Ft

SE

VIBER jóváírás (9)
3. Pénztári tranzakciók deviza számlán (13)
Díjterhelés : Tárgyhó utolsó napja
Készpénz befizetés - konverzió nélkül

0 Ft

-

Készpénz befizetés – konverzióval

0 Ft

SV-SE

Díjterhelés : Azonnal
Érme befizetés konverzió nélkül

29,007%

-

Érme befizetés konverzióval

29,007%

SV-SE

Készpénz kifizetés - konverzió nélkül

0,658%

+ 663 Ft

+ 0,60%

-

Készpénz kifizetés – konverzióval

0,658%

+ 663 Ft

+ 0,60%

SV-SE
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Erste Kolléga Munkavállalói Díjcsomagokkal kapcsolatos megjegyzések
(1) A feltételek nem teljesülése esetén, valamint a Bank és a munkáltató / szakszervezet / egyéb szervezet közötti együttműködési megállapodás megszűnése esetén a Bank jogosult az Erste munkavállalói díjcsomagot a mindenkori hatályos Lakossági Bankszámla
és Betéti Kamat Hirdetmény fődokumentumának a Bankszámlatípus, díjcsomag módosítására vonatkozó, „A” kategóriába tartozó díjcsomagok rendelkezései szerint módosítani.
A díjcsomag módosulása a korábban adott megbízásokat, a folyószámla hitelkeret mértékét, a haláleseti kedvezményezett megjelölését nem érinti, a folyószámlahitel kamatára és egyéb kondícióira a módosítás napjától a módosítás utáni díjcsomagra vonatkozó
kondíciók lesznek irányadóak.
(2) A Havi ügyfélkapcsolati díjkedvezmény eléréséhez szükséges jövedelem jóváírás, valamint az Erste Kolléga Exkluzív díjcsomag esetén a jóváírási feltétel tárgyhónapra vonatkozó teljesítéséhez a Bank a tárgyhót megelőző hónap 15-től a tárgyhó 14-ig tartó
időszakban, a keretszerződés részét képező bankszámlákon jóváírt jövedelmet vizsgálja. Amennyiben a jóváírási feltétel vizsgálati időszakának utolsó napja hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző banki munkanapig teljesült jövedelemjóváírások figyelembevételével végzi a Bank a jövedelem-jóváírási feltétel teljesítésének vizsgálatát. Így például a tárgyhót megelőző hónap 15-től a tárgyhó 14-ig tartó időszak vizsgálata esetén, amennyiben a tárgyhó 14-e hétvégére vagy munkaszüneti napra
esik, akkor az azt megelőző banki munkanapig teljesült jövedelem-jóváírások figyelembevételével végzi a Bank a jövedelem-jóváírási feltétel teljesítésének vizsgálatát. A Bank mind Magyarország határain belülről, mind azon kívülről forintban és devizában utalt –
akár VIBER-en is – jövedelmet fogadja el a feltétel teljesítéseként. A Bank a deviza jóváírást a megelőző munkanapon érvényes MNB deviza-középárfolyamon veszi figyelembe. A Bankon belüli, saját bankszámlák közötti átvezetéssel történő jóváírást a Bank
nem fogadja el.
Az Erste munkavállalói díjcsomagok nyitása, illetve az Erste munkavállalói díjcsomagokra történő átminősítés (díjcsomag váltás) hónapjában a Bank a kedvezményes havi ügyfélkapcsolati díjat számítja fel.
Akció keretein belül a Bank legfeljebb három részletben fogadja el a havi ügyfélkapcsolati díjkedvezmény eléréséhez szükséges jövedelem átutalási feltételt. Az akció visszavonásig, de legalább 2020.12.31-ig érvényes.
Átminősítés/díjcsomag váltás esetén a jóváírási feltétel teljesítés vizsgálati időszakának a kezdete a hónap utolsó napján kezdeményezett átminősítés/díjcsomagváltás esetén a második munkanap, egyéb esetben az átminősítést/díjcsomag váltást követő nap.
(3) A Havi ügyfélkapcsolati díjkedvezményhez szükséges feltételt a Bank jogosult módosítani az alábbiak szerint:
a) Erste Kolléga Basic esetében a havi ügyfélkapcsolati díjkedvezmény eléréséhez előírt jóváírási összeg legfeljebb a mindenkori minimálbér nettó összege.
b) Erste Kolléga Plus esetében legfeljebb a minimálbér nettó összegének 2,5-szerese.
(4) Amennyiben az Erste Kolléga Exkluzív díjcsomagra vonatkozó átlagegyenleg vagy jóváírási feltételek egyike sem teljesül, a Bank jogosult a jelen Hirdetményben feltüntetett havi ügyfélkapcsolati díjon felül kiegészítő ügyfélkapcsolati díjat (limit nem teljesítési díj)
felszámítani. A Bank a limit vizsgálattól a díjcsomag nyitás/számlaátminősítés hónapja + 3 hónapig eltekint, a 4. hónapban (tárgy hó) történik az első limit vizsgálat, majd ezt követően folyamatosan minden hónapban. A tárgy hónapra vonatkozó limit feltétel
vizsgálat tárgy hó + 1. hónapban történik a tárgy havi átlagegyenleg alapján, míg az esetleges díj terhelése tárgy hó + 1. hónap utolsó banki munkanapján kerül terhelésre, a díjcsomagban megjelölt költségviselő számlán.
Az átlagegyenleg számítása során a Bank figyelembe veszi:
• a Banknál kezelt minden olyan Erste Kolléga Exkluzív bankszámla látra szóló egyenlegét, amelyen a munkavállaló főtulajdonosként szerepel, továbbá ezen számlákról lekötött betétek összegét – deviza esetén a megelőző napi, nap végi MNB devizaközép
árfolyammal, forintra átszámítva,
• az Erste Befektetési Zrt-nél a munkavállaló Ügyfél által vezetett értékpapírszámla havi átlagegyenlegét, amely megállapítása megegyezik az Erste Befektetési Zrt. által számolt havi egyenlegközlő alapjául szolgáló piaci értékkel,
• az UNION Vienna Insurance Group Zrt-nél az ügyfél nevére szóló egyszeri díjas életbiztosítás tárgy hónapra szóló egyenlegét.
Munkaszüneti és bankszünnapokon a Bank a havi átlagegyenleg számítása szempontjából a közvetlenül megelőző munkanapi záróegyenleget veszi figyelembe a soron következő munkanapig. Az átlagegyenleg számításba nem számítanak bele a technikai
számlákon, óvadéki számlákon, letéti számlákon lévő egyenlegek.
(5) Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel termék esetén a Bank a hitel továbbutalásával kapcsolatban nem számolja fel a hirdetményben megjelölt átutalási díjat.
(6) A +(0,3% max. 6 000 Ft) díjrész az átutalt összeg 20 000 Ft feletti részére kerül felszámításra.
(7) 2019.12.15. napjától a határon átnyúló
- Európai Unón belüli, EUR (SEPA vagy FIT) átutalás díja – a módosított 924/2009/EK Rendelet alapján – megegyezik az adott bankszámláról indított belföldi, bankon kívüli forint átutalás díjával;
- Európai Unióhoz nem tartozó EGT tagországba irányuló, EUR (SEPA ill. FIT) átutalás díja – visszavonásig tartó kedvezményként – megegyezik az adott bankszámláról indított Európai Unión belüli, EUR (SEPA ill. FIT) átutalás díjával.
- nem EGT-hez tartozó Erste group tagországba irányuló, EUR (FIT) átutalás díja – visszavonásig tartó kedvezményként – megegyezik az Európai Unión belüli, EUR (FIT) átutalás díjával.
(8) 2019.12.15. napjától a határon átnyúló
- Európai Unión belüli tagországból érkező EUR jóváírás díja – a módosított 924/2009/EK Rendelet alapján – megegyezik az adott bankszámlára érkező belföldi, bankon kívüli forint átutalások díjával;
- Európai Unióhoz nem tartozó EGT tagországból érkező EUR jóváírás díja – visszavonásig tartó kedvezményként – megegyezik az adott bankszámlára érkező belföldi, bankon kívüli forint átutalások díjával.
(9) Amennyiben a bejövő VIBER megbízásban a kedvezményezett devizaszámlája szerepel jóváírandó bankszámlaként, a Bank a megbízást azonnali konverzióval számlakonverziós árfolyamon teljesíti.
(10) A jelen hirdetményben szereplő árfolyam elnevezések, -rövidítések, valamint az árfolyamképzési időszakokra vonatkozó információk a Főhirdetményben találhatóak.
Amennyiben a konverzió nem közvetlenül forint pénznemről, vagy nem közvetlenül forint pénznemre történik, ott a Bank először az adott deviza összeget forintra váltja, majd ezt a forint összeget váltja át az érintett másik devizára. Amennyiben a bankon belüli
átutalás esetében a terhelendő és a jóváírandó számla devizaneme megegyezik, de az átutalás összege ettől eltérő devizanemben van megadva, akkor a terhelendő és jóváírandó összeg az érintett devizanemek aktuális kereskedelmi devizaközép
árfolyamainak felhasználásával kerül meghatározásra.
Az alkalmazott árfolyam napja megegyezik a terhelési értéknappal.
Jóváírás esetén az átutalás konverziója T napi árfolyamon történik.
(11) T napi SWIFT másolattal kért, konverzióval teljesíthető tételek számlakonverziós árfolyamon kerülnek konvertálásra.
(12) Amenyiben a konverziós megbízás devizaneme és a megbízás időpontja (üzleti órákon belül) megfelel az „Azonnali áras Devizakonverziós szolgáltatás NetBankon keresztül” feltételeinek, akkor azt a Bank ezen szolgáltatás keretében teljesíti.
100.000 EUR-t elérő vagy meghaladó összeg esetén egyedi árfolyam kérhető. Egyedi árfolyamjegyzés esetén – saját bankszámlák között - a konverzió T, T+1, T+2 napra is kérhető. Az Egyedi árfolyamjegyzéssel végrehajtott T, T+1, T+2 napra kért konverziós
megbízás esetén a jelen hirdetményben szereplő a megbízás beérkezési csatornájára vonatkozó T napos konverzió díja kerül felszámításra.
(13) Valutában kizárólag 1 és 2 eurós érme fogadható el és fizethető ki. A Bank más valutanemben érmét nem vesz át és nem fizet ki. A nem forintban illetve euróban benyújtott készpénz kifizetési megbízást a Bank a bankszámla pénznemében az adott valuta
legkisebb bankjegy címletéig teljesíti. Az ily módon ki nem fizethető valuta összegét a Bank valuta eladási árfolyamon átváltja forintra és ezen összeget készpénzben fizeti ki.
(14) 2019.12.15. napjától a határon átnyúló forint számláról indított Európai Unión belüli EUR átutalások esetén megjelölt +(0,3% max. 6 000 Ft) díjrész az átutalt összeg 20 000 Ft feletti részére kerül felszámításra legkésőbb a tranzakció terhelésének naptári
negyedévét követő hónap 5. munkanapján.
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