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Az Erste Bank által meghirdetett akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére  
 

Közzététel: 2020. november 06. napján 
Hatályos: 2020. november 09. napjától 

 
 

 

I. Erste Érted Diákcsomag nyitási akció 
 

 
1.  Résztvevők köre: 
Az Erste Érted Diákcsomag nyitási akció keretében az EgySzámla Díjcsomag Diák kedvezménnyel nyitására 
jogosult az a természetes személy, aki 2020.07.01-én nem rendelkezik a Banknál élő lakossági 
bankszámlával vagy díjcsomaggal, és 2020.07.01. után elsőként nyit új Erste EgySzámla Díjcsomagot Diák 
kedvezménnyel. 

 
Az akció időtartama: 2020.07.01. és 2020.09.30. között 

 
2.  Kedvezmény: 

a) az elsőként igényelt Maestro Diák kártya kibocsátási díj 100%-ban elengedésre kerül a kampány 
időtartama alatt 

b) kulacs, amely a számlanyitát követően kerül átadásra 

 
3.  Kedvezményekhez jutás feltételei: 

a) a kulacs átvételéről az ügyfél által aláírásra kerül az átadás-átvételi jegyzőkönyv; a promóció során egy 
ügyfél egyszer jogosult a kulacsra 

b) az igénylő nem rendelkezik az Erste Banknál vezetett élő lakossági bankszámlával vagy díjcsomaggal 
2020.07.01-én, illetve az újonnan nyitott Erste EgySzámla Díjcsomag nyitása közötti időszakban; 

c) az új Erste EgySzámla Díjcsomag Diák kedvezménnyel kerül megnyitásra a promóció időszaka alatt; 

 
A promóció időszaka alatt a kedvezményhez jutás feltétele változatlan, azonban a kulacsok kizárólag a 
készlet erejéig érhetőek el. 

 
A Erste EgySzámla Diák kedvezménnyel Díjcsomagra vonatkozó kondíciókat a Lakossági Bankszámla és 
Betéti Kamat Hirdetmény valamint annak 2.1 számú melléklete tartalmazzák. 

 

 

http://hs001web3.erste.hu/erstebank_intranet/hu/www.erstebank.hu
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II.Erste Digitális Profil Nyereményjáték MEGHOSSZABBÍTVA 2020. október 31.-ig 
Játékszabályzat 

 
 

Játék megnevezése: 
„Erste Digitális Profil” Nyereményjáték  
 
Játék időtartama:  
2019. január 18. és 2020. október 31. 
 
Játék leírása/játékban való részvétel menete:  
Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (továbbiakban: Bank) játékot szervez és hirdet meg az Erste Digitális Profil 
minden elemét igénylő ügyfelei részére, mely profil a következőket tartalmazza: NetBankba történő belépés, 
aktivált MobilBank, MobilePay-re regisztrált bankkártya, és kétszeri online tranzakció a meghatározott 
időtartamon belül. A játékban azok az ügyfelek vesznek részt, akik első alkalommal nyitottak folyószámlát a 
játék időtartama alatt, rendelkeznek NetBank szerződéssel és megadtak e-mail címet marketing 
megkeresésre vonatkozó hozzájárulással. 
A nyereményjátékról az ügyfelek e-mail útján értesülnek. Az akció indulását követő egy éven keresztül havi 
egy nyertes ügyfél kerül kiválasztása az alábbiak szerint: Azon ügyfelek vehetnek részt egy hónapon belüli 
játékban, akik részére az adott naptári hónapon belül kézbesítette a Bank az e-mailt, illetőleg a játékban való 
részvétel feltételeit teljesíti. 
 
A nyereményjáték során megválaszolandó feladvány, mely során több lehetséges válasz közül szükséges 
kiválasztani a helyes megfejtést: 
 
Hogy hívják az Erste Bank chat asszisztensét, mely a Viber alkalmazáson keresztül napi 24 órában elérhető? 
 
Egy ügyfél több alkalommal is megválaszolhatja a feladványt, de a játékban csak az először elküldött válasz 
alapján vehet részt. Amennyiben több ügyfél igénybe veszi a Digitális Profil minden elemét ÉS azonos helyes 
választ ad a kérdésre, akkor ezen ügyfelek közül a leggyorsabban helyes választ adó ügyfelet illeti a 
nyeremény. Leggyorsabb válaszadásnak számít az e-mailben található, feladványra mutató link megnyitása 
és a helyes válaszadás között legrövidebb eltelt idő.  
 
Nyereményjátékban történő részvétel feltételei:  
Az az ügyfél vehet részt, aki a játék időtartamán belül  

Megadja e-mail címét és  

NetBank szerződéssel rendelkezik és  

Legalább egyszer belép a Bank NetBanki rendszerébe és  

MobilBankját aktiválja és  

MobilePay-re regisztrálja a bankkártyáját és  

A játékra felhívó e-mail kiküldését követő 30 napon belül kétszeri online tranzakciót végez és  

A játékra felhívó e-mailben kiküldött feladványra válaszol valamint  

Hozzájárul, hogy a Bank termékek, szolgáltatások, különleges ajánlatok ajánlásával közvetlenül 
megkeresse, üzleti ajánlatot adjon, reklám- illetve marketing célból reklámküldeményt küldjön, illetve 
vele ilyen tartalmú reklámüzeneteket közöljön. Elfogadja, hogy adatait a fentiekben meghatározott 
célból a Bank az Adatkezelési Tájékoztatójában (http://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato) 
foglaltak szerint kezelje. 

 
Nyeremény:  
12 fő részére 1-1 db 100.000,-Ft értékű Hunguest Hotel utalvány (havonta egy nyertes egy éven keresztül).  
A nyereményre vonatkozóan a Bank fenntartja a változtatás jogát. Amennyiben a Bank él a nyeremény 
változtatási jogával, akkor ugyanakkora értékű nyereménnyel helyettesíti. 
 
A 100.000,-Ft értékű Hunguest Hotel utalvány egyikét azon Erste Digitális Profil minden elemét igénylő ügyfél 
nyerheti meg, aki az e-mail kiküldését követő 30 napon belül kétszeri online tranzakciót (NetBankon és/vagy 

http://hs001web3.erste.hu/erstebank_intranet/hu/www.erstebank.hu
http://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato
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MobilBankon keresztül) végez el, illetve az adott hónapban leggyorsabban válaszolja meg helyesen 
megválaszolja az e-mailben található feladványt. 
 
Amennyiben a résztvevők közül nincs lehetőség havonta egy nyertes kiválasztására, tekintettel arra, hogy 
nincs olyan ügyfél, aki teljesíti a feltételeket és ugyanakkor helyesen megválaszolja a feladványt, abban az 
esetben a nyeremény nem kerül kiosztásra.  
 
A részvételhez szükséges feltételek megállapítása, valamint a nyertesek kiválasztása során a Bank 
nyilvántartása és számítástechnikai rendszerei az irányadók. 
 
A nyertesek kiválasztásának időpontja és helyszíne: 
2019. február 7. és 2020. december 31. között havonta egy alkalommal; 
ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 
 
Az utalványok a nyertesek részére a havi nyereményjáték lezárása után postai úton, ajánlott és tértivevényes 
levélben kerülnek átadásra a nyertes kiválasztását követő 15 napon belül. A Bank az utalvány kézbesítése 
során keletkezett károkért nem felel. Amennyiben a nyertes a postai úton megküldött nyereményét az egyszeri 
kézbesítést követően nem veszi át, azt a továbbiakban a Banktól nem követelheti. 
 
A Játékban nem vehetnek részt a Bank cégcsoport bármely társaságával tulajdonosi, munka-, megbízási-, 
vállalkozási- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyek – a 
Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott – hozzátartozói (a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyenes ágbeli 
rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa). 
 
A Bank a nyereményhez jutás feltételeit a nyertesek kiválasztásának időpontjában vizsgálja, ezért, ha a jelen 
játékszabályzat szerinti részvételi feltételek nem teljesülnek a nyertes kiválasztásának időpontjában, úgy a 
Résztvevő a nyereményre nem jogosult. 
A nyeremények utáni adó és járulékterheket a Bank. viseli, és fizeti meg, a nyertesek által átadott személyi 
adatok alapján. A nyeremények készpénzre nem válthatók át.  
 
A játékról további felvilágosítás kérhető munkatársainktól a +36 1 298 0222-es Erste TeleBank telefonszámon. 

http://hs001web3.erste.hu/erstebank_intranet/hu/www.erstebank.hu
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III. Lakossági számlahasználati akció 2020. július 13-től 2020. december 31-ig az 
alábbi feltételekkel 

 
1.  Résztvevők köre: 

Az ajánlat minden élő lakossági bankszámlával vagy díjcsomaggal (a továbbiakban bankszámla) rendelkező 
ügyfélre érvényes, akit a bank az akció időtartalma alatt külön telefonos kampányban megkeres az ajánlattal.  

 
2.  Az akció időtartalma: 2020. július 13 és 2020. december 31. között 

 
3.  Kedvezmény és kedvezményhez jutás feltétele: 
 

3.1. Jövedelem alapú számlahasználati akció 
Az akció azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik a hívást megelőző két hónapban nem érkeztették 
jövedelmüket az Erste Banknál vezetett lakossági bankszámlájukra. 
Amennyiben a számlatulajdonos vállalja, hogy a telefon hívást követő legfeljebb két hónapon 
belül a bankszámlájára érkezteti a jövedelmét, abban az esetben az első jövedelem beérkezését 
követően 6 000 Ft díjkedvezmény jóváírásban részesül legkésőbb az azt követő hónap utolsó 
munkanapjáig. További feltétel, hogy a jogosultság vizsgálatának időpontjában élő, aktív 
bankszámlával rendelkezzen. Minimum elvárt jövedelem 70 000 Ft. 
 

3.2. Tranzakció alapú számlahasználati akció 
Az akció azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik vállalják, hogy a telefon hívást követő második 
hónaptól kezdve hat hónapon keresztül minden hónapban legalább egy pénzügyi tranzakciót 
végez a bankszámláján (ezekbe nem számítanak bele a számlával kapcsolatos djíak és 
költségek terhelése, kizárólag az ügyfél által kezdeményezett tranzakciók).  
A felételek teljesítése esetén, az első teljesített hónapot követően hat hónapon keresztül havi 1 
000 Ft díjkedvezmény jóváírásban részesül az ügyfél, ha a jogosultság vizsgálatának 
időpontjában élő, aktív bankszámlával rendelkezik. A jóváírás legkésőbb a tárgyhót követő hónap 
utolsó munkanapjáig megtörténik. 
Amennyiben két egymást követő hónapban nincs ügyfél által kezdeményezett tranzakció, akkor 
azt követően nem jár neki a kedvezmény.  
 

 
Lakossági Banki Szolgáltatások Keretszerződés esetén a díjcsomag bármely HUF bankszámlájára érkeztetett 
jövedelmet és HUF bankszámláján végzett tranzakciót elfogadjuk, a kedvezményt pedig a költségviselő 
bankszámlán írjuk jóvá.  
Számlavezetési Szolgáltatási Keretszerződés esetén bármely HUF bankszámlájára érkeztetett jövedelmet és 
HUF bankszámláján végzett tranzakciót elfogadjuk, a kedvezményt pedig az egyik HUF folyószámláján írjuk 
jóvá. 
A feltételvizsgálata során a Bank a kedvezmény jóváírásának hónapját megelőző hónap 1. napjától a hónap 
utolsó napjáig tartó időszakban jóváírt átutalásokat vizsgálja. A Bank mind Magyarország határain belülről, 
mind azon kívülről forintban és devizában (akár VIBER-en) utalt jövedelem-/ nyugdíjjóváírást fogadja el. A 
bankon belülről indított saját számlák közötti átvezetések és a készpénz befizetések nem minősülnek 
átutalásnak. 
 
Az egyes bankszámlákra vonatkozó kondíciókat a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény 
valamint annak mellékletei tartalmazzák. 

http://hs001web3.erste.hu/erstebank_intranet/hu/www.erstebank.hu
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IV. Lakossági számlanyitási akció Telebank csatornán keresztül értékesített 
Privilégium 2.0 Díjcsomag esetén az alábbi feltételekkel 

 
1.  Résztvevők köre: 

Az ajánlat azon ügyfelek részére érhető el, akiket a bank az akció időtartalma alatt külön telefonos 
kampányban megkeres és ezen hívás során a Privilégium 2.0 Díjcsomag nyitására sor kerül. 

 
2.  Az akció időtartalma: 2020. július 24-től visszavonásig 

 
3.  Kedvezmény:  

 
A számlanyitástól számított 3 hónapon keresztül ezen ügyfelek esetében a kedvezményes szintre vonatkozó 
havi ügyfélkapcsolati díj kerül felszámításra függetlenül attól, hogy az ügyfél teljesítette-e a kedvezményes 
díjra vonatkozó feltételt.  
 
Az akció nem vonatkozik a havi ügyfélkapcsolaton kívüli díjakra, azok esetében a kedvezményes szint 
feltételét a mindenkori Lakossági bankszámla és betéti kamat hirdetmény 2.1 sz. melléklete tartalmazza. 
 
A 4. hónaptól kezdve a mindenkori Lakossági bankszámla és betéti kamat hirdetmény 2.1 sz. melléklete 
alapján kerül felszámításra a havi ügyfélkapcsolati díj. 
 
 
 
A Erste Privilégium 2.0 Díjcsomagra vonatkozó kondíciókat a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat 
Hirdetmény valamint annak 2.1 számú melléklete tartalmazzák. 

 
 

http://hs001web3.erste.hu/erstebank_intranet/hu/www.erstebank.hu
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V. Erste lakossági ajánlóprogram  
  
1.  Résztvevők köre 

1) Ajánló: bármely olyan ügyfél, aki az Erste Banknál vezet lakossági folyószámlát  
2) Ajánlott: az új lakossági számla nyitásakor, és az azt megelőző 3 hónapban nem rendelkezett ez Erste 

Banknál vezetett lakossági bankszámlával  
  

2.  Akció időtartama  
2020.11.09. és 2021.03.30. között, az kiadott ajánlókódot az akció időtartalma alatt lehet felhasználni a 
kedvezmény érvényesítés érdekében.   
  
3.  Kedvezmény  
Diák EgySzámla és Cseperedő bankszámla nyitása esetén 5.000 Ft az ajánló és ajánlott részére egyaránt.  
Bármely más a mindenkor hatályos Lakossági bankszámla és betéti kamat hirdetmény 2.1. sz. és 2.5. 
sz. mellékletében található díjcsomagok és forint számlanyitások esetén 10.000 Ft az ajánló és az ajánlott 
részére egyaránt.   
Egy ajánlásért az ajánló és az ajánlott is egyszer jogosult a kedvezményre.  
A kedvezmény jóváírására a kedvezményre való jogosultságot követő hónaputolsó munkanapjáig kerül sor.  
  
Bármennyi ajánlás adható, azonban az ajánló tárgyévenként maximum 5 ajánlás után jogosult a 
kedvezményre.  
Amennyiben a számlanyitást követő 6 hónapon belül bezárásra kerül az ajánlott számlája, abban az esetben 
a kedvezményre való jogosultság megszűnik, és a már jóváírt kedvezmény visszaírásra kerül az ajánlónál és 
az ajánlottnál is.  
 
4.  Kedvezményhez jutás feltétele:  
Az ajánlott a kedvezményprogramban részt vevő új lakossági folyószámlát nyit, amely során megadásra kerül 
az ajánlótól kapott ajánlókód. A jogosulttá válás időpontjának azt tekintjük, amikor az ajánlókód rögzítésre 
kerül a Bank által. Amennyiben a számlanyitást megelőzően kerül rögzítésre ajánlókód, úgy az ajánlás 
érvénytelen.   
  
5.   Az ajánlás folyamata:  

1. Az ajánló hozzájut az ajánlókódjához a Banktól.  
2. Az ajánló átadja az ajánlott részére az ajánlókódot.  
3. Az ajánlott lakossági folyószámlát nyit.  

  
6.  Záró rendelkezések:  
Az ajánlókód rögzítésére kizárólag a számlanyitás során van lehetőség, annak módosítására és utólagos 
rögzítésére nincs lehetőség.  
Az ajánlóprogramból kizárásra kerülnek az Erste Bank és annak leányvállalatainál munkaviszony vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján dolgozó magánszemélyek, melyet a Bank az ajánlás 
időpontja alapján vizsgál.  
Az ajánló kizárólag olyan személy lehet, aki a folyószámla főtulajdonosa. Rendelkező vagy társtulajdonos 
ajánlásra nem jogosult. 
 

http://hs001web3.erste.hu/erstebank_intranet/hu/www.erstebank.hu

