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Módosítás oka:
Jelen hirdetményi melléklet kiegészítésre került a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel.

A Bank 2017. augusztus 1-től az Erste Közszféra Bankszámla értékesítését megszünteti, 2017. augusztus 1-jét
követően a közszférában dolgozók részére jelen Hirdetményi melléklet szerinti díjcsomagokat biztosítja.
Az Erste Közszféra Bankszámla díjait és jutalékait 2017. augusztus 1-jét követően a Lakossági Bankszámla és
Betéti kamat Hirdetmény 2.8. számú, Erste nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai elnevezésű
melléklet tartalmazza.
Igénylési, jogosultsági feltételek 2017. augusztus 1-től megkötött szerződésekre (1):
A közszférában dolgozók részére biztosított Erste díjcsomagok igénybevételére minden olyan természetes
személy jogosult,




aki az alábbi jogszabályok szerinti közszféra szegmensek valamelyikének dolgozója:
o A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
o A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény
o A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.
évi XLII. törvény
o A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
o A központi államigazgatási szervekről valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény
o A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészségi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény
o A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
o Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
o A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
o A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
ÉS
a közszférában dolgozónak a jelen hirdetményi melléklet szerinti Erste díjcsomagjában lévő bármely
bankszámlájára a vonatkozó hirdetményi mellékletben a havi ügyfélkapcsolati díjkedvezmény feltételeinél
meghatározott összegű jövedelem/munkabér jóváírása érkezik havi rendszerességgel.

A közszférában dolgozók részére biztosított Erste díjcsomagok:
Az Erste Bank az alábbi kedvezményes kondíciókat bizosítja az igénylési feltételeknek megfelelő ügyfélkör számára:




Erste Kolléga Basic munkavállalói díjcsomag,
Erste Kolléga Plus munkavállalói díjcsomag,
Erste Kolléga Exkluzív munkavállalói díjcsomag,

mely díjcsomagok díjait és jutalékait a Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény 2.5. számú, Erste Kolléga
Basic, Erste Kolléga Plus, Erste Kolléga Exkluzív munkavállalói díjcsomagok díjai és jutalékai elnevezésű melléklete
tartalmazza.
(1) A feltételek nem teljesülése esetén a Bank jogosult a közszférában dolgozók részére biztosított Erste
díjcsomagot a mindenkori hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény fődokumentumának a
Bankszámlatípus, díjcsomag módosítására vonatkozó, „A” kategóriába tartozó díjcsomagok rendelkezései
szerint módosítani.
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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 után díjcsomagra vonatkozó kondíciók lesznek irányadóak.
A Bank fenntartja a jogot, hogy a jelen Hirdetményi mellékletben meghirdetett kedvezményeket, a kedvezmények
összetételét és tartalmát (ideértve különösen a kedvezmény eléréséhez szükséges jogosultsági feltételeket,
jóváírási/tranzakciós összegek mértékét) egyoldalúan megváltoztatassa, visszavonja.
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