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CITIBANKTÓL ÁTVETT HITELKÁRTYÁK 

(MÁR NEM ÉRTÉKESÍTETT)   

KÖZZÉTÉVE: 2020.NOVEMBER 17. 

 HATÁLYOS: 2020. NOVEMBER 17-TŐL  

 

2020. november 17. közzététel: 
A 2021.02.01-től újonnan igényelt, újragyártott, pótolt kártyák és a 2021.03.30 dátumot követően lejárt és megújított kártyák esetén a kártyák 
érvényességi ideje 48 hónapra változik. 
 

2020. október 01. közzététel: 
2020. október 01-től a Bank megkezdi az Azonnali Könnyített Törlesztés szolgáltatás értékesítését. 

 

2020. szeptember 2-i közzététel: 
A Bank a Másodlagos azonosító rögzítésének, módosításának, megújításának, törlésének díjára vonatkozó akciót 2021.03.31-ig 
meghosszabbítja. 
A Bank a Kedvezményezett által indított Fizetési kérelem teljesüléskor fizetendő díjára vonatkozó akciót 2021.03.31-ig meghosszabbítja. 
 

2020.június 23 közzététel: 
2020. október 15-től a Bank megemeli az Erste Hitelkártya Hírnök szolgáltatás keretében meghatározott alsó összeglimit összegét 5000 Ft-ra. 
Ettől az időponttól kezdve a Bank SMS értesítést csak az 5000 Ft feletti tranzakciókról küld. 
A módosítás a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételei II. 2.6.d  pontja, mivel a Bank által igénybevett távközlési szolgáltatás 
feltételeiben és díjaiban változás következett be. 
 
2020. június 8-i közzététel: 
2020.06.04-től a Bank ismételten elérhetővé teszi a hitelkártya típusváltás szolgáltatást. 
 
2020. április 17-i közzététel: 
 A Bank további értesítésig ideiglenesen felfüggeszti a hitelkártya összevonás szolgáltatást.  
 
2020. április 16-i közzététel: 
 A Bank további értesítésig ideiglenesen felfüggeszti a hitelkártya típusváltás szolgáltatást.  
 
2020. április 3-i közzététel: 
A Bank módosítja a jelen Hirdetmény Hitelkártyához kapcsolódó limitek pontját, hivatkozással a Kormány 60/2020. (III. 23.) Korm. rendeletére, 
amelyben az érintéses elektronikus fizetési műveletek esetén alkalmazott erős ügyfél-hitelesítés belföldi limit 5000 Ft-ról 15.000 forintra 
módosul.  

 

2020. április 1. közzététel:  

A Hirdetményből eltávolításra kerültek a 2020.04.01-ét megelőzően érvényes díjak. 

 

2020. március 19-i közzététel 
 
A kormány 2020 március 18-án a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletben intézkedéseket jelentett be, amelyek könnyítéseket tartalmaznak a 
lakossági és vállalati hitelek visszafizetése és árazása kapcsán. A hitelkártya keretemelést átmenetileg felfüggesztjük az új termékek 
feltételeinek kidolgozásáig. 
 
 2020. március 9-i közzététel (A módosítások piros betűvel jelölve):  

 Bevezetésre kerül a hitelkártya fióki átvétel díja a 2020.04.01-től igényelt hitelkártyák esetén. A díj 2021.03.31-ig akció keretében 0,-
Ft.  

 
Erste Max és Wizz Air hitelkártya esetén a kártya és PIN boríték átvétel helye választható (bankfiókban igényelt új hitelkártya 
kibocsátás, újragyártás, pótlás vagy megújítás esetében): postán kerül kiküldésre az ügyfél által megadott levelezési címre vagy az 
ügyfél által választott bankfiókban átvehető:  

 Kártyatípusváltás feltételeinek módosítása  

 Átutalás feltételeinek pontosítás  
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2020. február 27-i közzététel: 

 2020. március 2. napjától hatályos azonnali átutalás feltételeinek pontosítása. A február 27. napján közzétett módosítások piros, 

dőlt, félkövér betűvel jelölve. 

2020. január 31-i közzététel:  

 2020. március 2. napjától megadható Másodlagos azonosító kezelésének díjai kedvezményesen módosításra kerültek. 
 

 2020. április 1-től a Bank emeli a hitelkártya hitelszámlához és a hitelkártya részletfizetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjait, illetve 
a hitelkártyák egyéb díjai is módosulnak a KSH 2019. évre vonatkozóan megállapított fogyasztói árindex 3,4%-os növekedése miatt. 
A módosítás a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételei II. 2.6. c) pontja és a 2.6.2. pontja a Központi Statisztikai Hivatal 
éves fogyasztói árindex változása alapján történik.  

2019. december 30-i közzététel: A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet alapján a Lakossági Hitelkártya 
ÁSZF 2.6.a pontjára való hivatkozással – a Hirdetmény kiegészül a 2020. március 2. napjától elérhető Azonnali Forint Átutalásra, Másodlagos 
számlaazonosítóra és Fizetési kérelemre vonatkozó szabályokkal, valamint módosul árfolyamképzési időpontok tekintetében. 

2019. december 2-i közzététel: Az Erste Bank lehetővé teszi, hogy több Vásárlási- vagy több Készpénzfelvételi tranzakció vonatkozásában is 
igényelhető egyetlen Könnyített Törlesztés. A szolgáltatás jelen Hirdetményben megadott csatornán vehető igénybe. 

2019. november 6-i közzététel: Az Erste Bank 2019. november 7. és 2019. december 24. közötti időszakra 0%-os iStyle Könnyített 
Törlesztést biztosít 6-12 hónapos futamidőre, amennyiben ebben az időszakban az iStyle magyarországi üzleteiben vagy az iStyle hivatalos 
magyarországi weboldalán 50 000 HUF felett vásárol bármely, az Erste Bank által kibocsátott hitelkártyával és 2020. január  12-ig Erste 
NetBankon vagy TeleBankon megigényli az iStyle Könnyített Törlesztés szolgáltatást.                                                                                                                                                                                                                    

2019. október 10-i közzététel: Az Erste Bank azon ügyfelek számára, akik 2019.10.01 után újonnan nyitnak Privilégium „X” Díjcsomagot és 
rendelkeznek a Bank által kibocsátott hitelkártyák valamelyikével és kérik az Induló Könnyített törlesztést ezen hitelkártyához tartozó 
hitelszámlán 2019.10.14. és 2019.12.30. között terhelt egy darab, minimum 50.000 Ft-os vásárlási tranzakcióra 6 és 10 hó közötti futamidőre,  
0% THM-mel biztosít Induló Könnyített Törlesztés 
 

2019. október 8-i közzététel: Az Erste Bank kivezeti a MobilePay szolgáltatás készpénzküldés funkcióját. 

 
2019. július 16-i közzététel: Az Erste Bank bevezeti az új Közvetett Elektronikus Csatornán  (API) végrehajtott tranzakciók díjazását, melynek 
mértéke megegyzik a  NetBank szolgáltatáson keresztül végrehajtott tranzakciók díjazásával 
 
2019. július 2-i közzététel: Az Erste Bank 2019. július 2. és 2019. július 16. közötti időszakra 0%-os iStyle Könnyített Törlesztést biztosít 6-12 
hónapos futamidőre, amennyiben ebben az időszakban az iStyle magyarországi üzleteiben vagy az iStyle hivatalos magyarországi weboldalán 
50 000 HUF felett vásárol bármely, az Erste Bank által kibocsátott hitelkártyával és 2019. augusztus 4-ig Erste NetBankon vagy TeleBankon 
megigényli az iStyle Könnyített Törlesztés szolgáltatást. 

2019. június 19-i közzététel: Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank  a 23/2019 (VI.5) rendelete alapján 2019. július 1. napjáról 2020. 
március 2. napjára halasztotta az Azonnali Fizetési Rendszer bevezetésének időpontját. A Bank emiatt 2019. június 6. napjával visszavonta az 
ezzel összefüggő, 2019. július 1. napjától hatályos hirdetmény módosításait. 
 
2019. június 7-i közzététel: Technikai módosítás – A Hirdetménybe beépítésre kerültek a hitelkártya számlára beérkező deviza jóváírások 
átváltására vonatkozó szabályok. 

 
2019. május 6-i közzététel szerint: Az Erste Bank 2019. május 7-től bevezeti az Erste MobilePay alkalmazás keretében az Érintés nélküli 
NFC (mobilfizetési, szolgáltatás keretében digitalizált hitelkártya) fizetési szolgáltatást Mastercard és Maestro típusú hitelkártyák esetén (zöld 
színnel). 
 

2019. március 10-i közzététel: 2019. április 1-től a Bank módosítja a hitelkártya hitelszámlához és a hitelkártya részletfizetési 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjait (kék, dőlt betűvel jelölve), illetve 2019. május 10-től a hitelkártyák egyéb díjai (kék betűvel jelölve) is 
módosulnak a KSH 2018. évre vonatkozóan megállapított fogyasztói árindex változása miatt. A módosítás a Lakossági Hitelkártya Általános 
Szerződési Feltételei II. 2.6. c) pontja és a 2.6.2. pontja a Központi Statisztikai Hivatal éves fogyasztói árindex változása alapján történik.  

 

A Bank átvezette a Citibanktól átvett hitelkártyák fő- és társkártyák éves díjait a Citibank ügyfélszámlák átadásáról szóló tájékoztatójából a 
jelen Hirdetménybe. 

A Bank 2019. február 1-től visszavonja a Kártyatípus módosítási díjra vonatkozó akcióját. 
A Bank 2019. április 1-től a Wizz Air Hitelkártyához vásárolható Csomag ajánlatokat vezet be. 

 
2018. július 18-tól a Bank visszavonja az Erste Hitelkártya Hírnök szolgáltatásra vonatkozó, 0 Ft-os alsó összeg limit akciót, és ekkortól nem 
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küld SMS értesítést a 2000 Ft alatti tranzakciókról.   
 
2018. április 16-tól a Bank által felszámított díjak növekedtek. A módosítás oka a KSH 2017. évre vonatkozóan megállapított fogyasztói árindex 
változása, amelynek mértéke 2,4%.  
 
2018. április 16-tól változtak az ERSTE SMS szolgáltatás feltételei a Lakossági Hitelkártya ÁSZF 3. számú mellékletében: Erste Hírnök 
szolgáltatás esetén e-mail címre nem kérhető értesítés küldése. Erste Hírnök esetén az alsó összeglimit meghatározása. 

A Bank 2018. április 6-tól bevezeti a Kártyatípus módosítást a jelen Hirdetményben meghatározott márkájú/típusú hitelkártyák esetén.   

A Bank 2018.01.13-tól a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény értelmében a Kártya pótlás díját lecsökkenti. 

A Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Citibank) és az Erste Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban: Erste Bank vagy 
Bank) között 2015. szeptember 2. napján létrejött állomány átruházási megállapodás alapján a Citibank lakossági üzletága által kezelt 
hitelkártya állománya a Magyar Nemzeti Bank engedélyével átruházásra került az Erste Bank részére. A hitelkártya állomány átruházás alapján 
a hitelkártya szerződéses jogviszonyban a Citibank helyébe pénzügyi szolgáltatóként az Erste Bank lépett.  

 

 

HITELKÁRTYA SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

 

Forintban (HUF) végzett tranzakciók elszámolása 
Bankkártyával forintban (HUF) végzett tranzakciók összege a feldolgozást követő banki munkanapon (könyvelési nap) kerül a 
Számlatulajdonos hitelszámláján terhelésre/jóváírásra, a tranzakció nemzetközi kártyaszervezettől a bankhoz való beérkezésének napjával. 
Amennyiben a tranzakció saját eszközön történt, úgy a tranzakció összege a feldolgozást követő banki munkanapon (könyvelési nap) kerül a 
Számlatulajdonos hitelszámláján terhelésre/jóváírásra, a Bankhoz való beérkezés értéknapjával.  

A hitelszámlára beérkező egyéb jóváírásokat/befizetéseket a Bankhoz való beérkezés napján azonnal elérhetővé tesszük. Amennyiben a 
jóváírás/befizetés banki munkanapon 24.00 óráig beérkezik a Bankhoz, úgy aznap elszámolásra kerül (könyvelési nap) a Számlatulajdonos 
hitelszámláján. Ha a jóváírás/befizetés banki munkanapon 24.00 óra után vagy munkaszüneti napon érkezik be, úgy a beérkezést követő banki 
munkanapon (könyvelési nap) kerül a Számlatulajdonos hitelszámláján elszámolásra.  Bankon belüli számláról hétvégén vagy munkaszüneti 
napon érkező jóváírások a beérkezést követő munkanapon kerülnek a hitelszámlán elszámolásra. 

Forinttól (HUF) eltérő devizanemben végzett tranzakciók elszámolása 
Külföldön vagy belföldön, nem forintban (HUF) történt bankkártya használat esetén a tranzakció eredeti összegét és devizanemét  
- a Visa nemzetközi kártyaszervezet az általa alkalmazott napi árfolyamon HUF-ra váltja az alábbi módon: 

 amennyiben a tranzakció devizaneme nem EUR, először EUR-ra, majd ezen EUR összeget HUF-ra, 

 amennyiben a tranzakció devizaneme EUR, úgy a tranzakció eredeti összegét HUF-ra, 
majd ezen HUF összeg kerül terhelésre az ügyfél bankszámláján a feldolgozást követő banki munkanapon (könyvelési nap). 

-  a MasterCard nemzetközi kártyaszervezet a tranzakció eredeti összegét és devizanemét az általa alkalmazott napi árfolyamon átváltja a 
Bank elszámoló devizanemére (EUR). A Bank a MasterCard nemzetközi kártyaszervezet által elszámolt devizaösszeget a kártyaszervezettől a 
Bankhoz való beérkezés napján érvényes, utolsóként fixált számlakonverziós deviza-eladási árfolyamon váltja át a bankszámla devizanemére 
(HUF) és terheli a Számlatulajdonos bankszámláján a feldolgozást követő banki munkanapon (könyvelési nap).  

Bankkártyával külföldi pénznemben végzett tranzakciók esetében az Erste Hitelkártya Hírnök SMS szolgáltatás SMS üzenetbeni HUF értéke 
eltérhet az ügyfél hitelszámláján terhelt értéktől. 

Az értéknap, a feldolgozás napja és a könyvelés napja pontos meghatározását az ÁSZF tartalmazza. 

Kártyaletiltás 
Letiltás kezdeményezhető (bel- és külföldről): 

A Bank központjában: 06 1 302 5885 
TeleBank szolgáltatással: 06 1 298 0222 

A VISA és MasterCard hitelkártyákhoz kapcsolódó sürgősségi készpénzfelvétel és hitelkártya csere külföldön 

Amennyiben a Kártyabirtokosnak külföldi tartózkodása alatt hitelkártyája letiltásra kerül és sürgősen készpénzre vagy sürgősséggel 
hitelkártyára van szüksége szüksége, úgy a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint tarthat igényt 
készpénzfelvételre vagy sürgősségi bankkártyára, mely rendelkezéseket a jelen Hirdetmény az alábbiak szerint egészíti ki.  
VISA és MasterCard hitelkártya esetén: 

 
Sürgősségi készpénzfelvétel maximális összege a készpénzfelvétel helye szerinti ország hivatalos valutájában*:  5000 
USD*  
 
Sürgősségi készpénzfelvétel legkésőbbi rendelkezésre állása az igénybevételi szándék Nemzetközi Kártyaszervezetnek történő 
bejelentésétől kezdődően:             36 óra 

Helyi idő szerint a Sürgősségi bankkártya átvételének legkésőbbi lehetővé válása az igénybevételi szándék Nemzetközi 
Kártyaszervezetnek történő bejelentésétől kezdődően:  72 óra  

Külföldi Sürgősségi készpénzfelvétel egyszeri díja** 175 USD / alkalom 
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Külföldi Sürgősségi bankkártya kibocsátás egyszeri díja  

(a szolgáltatás Wizz Air és Erste Platinum Hitelkártyákhoz vehető igénybe)** 225 USD / alkalom 

* A Bank a fedezetellenőrzés során az igényelt összeget az igény hozzá történő beérkezésének napján érvényes, a Bank által utolsóként 
jegyzett számlakonverziós deviza eladási árfolyamon a számla devizanemére váltja. 
 
A Bank a limitellenőrzés során az alábbiak szerint jár el: 

 USD-ben igényelt összeg esetén: az igényelt összeget a Bank konverzió nélkül ellenőrzi 

 Nem USD-ben igényelt összeg esetén: a fedezetellenőrzés során a Bank által  meghatározott, nem USD összeget a beérkezés 
napján érvényes, a Bank által utolsóként jegyzett számlakonverziós deviza eladási árfolyamon USD-re konvertálja.  

 
A szolgáltatás keretében rendelkezésre bocsátott összeg a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeiben leírtak szerint kerül 
terhelésre a kapcsolódó számlán.  
 
** A Bank a szolgáltatás díjával kapcsolatosan a következők szerint jár el: a díjat a sürgősségi készpénz felvételének napján érvényes, a Bank 
által utolsóként jegyzett számlakonverziós deviza eladási árfolyamon HUF-ra konvertálja.  
 
A kapcsolódó díj a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeiben leírtak szerint kerül terhelésre a kapcsolódó számlán.  

Baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás, asszisztencia szolgáltatás 

Az Erste Bank által kibocsátott dombornyomott bankkártyákhoz díjmentes baleset-, betegség-, és poggyász biztosítás valamint asszisztance 
szolgáltatás (továbbiakban: utasbiztosítás) tartozik. A biztosítás akkor érvényes, ha a biztosított utazást tesz Magyarország vagy a Biztosított 
(Kártyabirtokos) állandó lakóhelyét jelentő ország határain kívül, az utazás harminc vagy hatvan (Erste Platinum Hitelkártya esetében) 
egymást követő napot meg nem haladó időtartama alatt. 
Az asszisztencia-szolgáltatás 24 órán keresztül magyar nyelven vehető igénybe, amely szolgáltatást nyújtó társaság rendelkezik 
felhatalmazással, hogy problémák esetén a biztosító nevében eljárjon. 

Assistance telefonszám:  +36 1 458 4465 

Az utasbiztosítás részletes leírását az "Utazási Biztosítási Feltételek az Erste Bank Hungary Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz" 
tartalmazza, amely a www.erstebank.hu oldalon érhető el. Az utasbiztosítás díját az éves kártyadíj magába foglalja. A Citibankban Gold 
hitelkártyával rendelkező és éves kártyadíjat fizető ügyfeleknek Erste/Wizz Air/Erste Max Hitelkártyájukhoz Gold Utasbiztosítási Csomag 
tartozik díjmentesen. 

 

 HITELKÁRTYA 
Erste Bank Hungary Zrt-Citibank  
állományátvételt megelőzően a 
Citibanknál az alábbi hitelkártyával 
rendelkező ügyfelek 

Erste Bank Hungary Zrt-Citibank állományátvételt követően az Erste Bank Hungary Zrt-nél az alábbi 
hitelkártyával rendelkező ügyfelek 

 Hitelkártya márkaneve 28, 29 

 Erste Hitelkártya 2 
Wizz Air Hitelkártya1,2 

Erste Max Hitelkártya2,3 
(Visa, MasterCard) 

 főkártya éves díj5 társkártya éves díj a 2. évtől 5, 

* 
Esedékesség** 

    

Citibank Ezüst Hitelkártya 
(2012.03.31-ig igényelt) 
 

6 551 Ft 4 728 Ft 
Évente, a korábbi Citibank által 
kibocsátott hitelkártya éves díj 
terhelésétől számított 12 havonta 

Citibank Arany Hitelkártya 
(2012.03.31-ig igényelt) 
 

18 074 Ft 11 887 Ft 
Évente, a korábbi Citibank által 
kibocsátott hitelkártya éves díj 
terhelésétől számított 12 havonta 

Malév-Citibank Ezüst Hitelkártya 
(2012.01.31-ig igényelt) 
 

7 755 Ft 4 728 Ft 
Évente, a korábbi Citibank által 
kibocsátott hitelkártya éves díj 
terhelésétől számított 12 havonta 

Malév-Citibank Arany Hitelkártya 
(2012.01.31-ig igényelt) 
 

19 885 Ft 11 887 Ft 
Évente, a korábbi Citibank által 
kibocsátott hitelkártya éves díj 
terhelésétől számított 12 havonta 

T-Mobile-Citibank Ezüst 
Hitelkártya (2009.09.09-ig igényelt) 
 

4 965 Ft 3 513 Ft 
Évente, a korábbi Citibank által 
kibocsátott hitelkártya éves díj 
terhelésétől számított 12 havonta 

T-Mobile-Citibank Arany 
Hitelkártya (2009.09.09-ig igényelt) 
 

13 582 Ft 8 965 Ft 
Évente, a korábbi Citibank által 
kibocsátott hitelkártya éves díj 
terhelésétől számított 12 havonta 
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* A Társkártya éves díja az első évben 0 Ft. 

**Hitelkártya megszüntetés esetén a Bank az éves díj időarányosan megszolgált részét a hitelkártya megszüntetésének napján terheli  
 
 

 HITELKÁRTYA 

Erste Bank Hungary 
Zrt-Citibank  
állományátvételt 
megelőzően a 
Citibanknál az alábbi 
hitelkártyával 
rendelkező ügyfelek 

Erste Bank Hungary Zrt-Citibank állományátvételt követően az Erste Bank Hungary Zrt-nél az alábbi hitelkártyával 
rendelkező ügyfelek 

 Hitelkártya márkaneve 28, 29 

 Erste Hitelkártya 2 
Wizz Air Hitelkártya1,2 

Erste Max Hitelkártya2,3 
(Visa, MasterCard) 

2012.04.01. előtt igényelt hitelkártyák 
2012.04.01-2012.06.17. között igényelt 

hitelkártyák 
 

főkártya éves díj5 
társkártya éves díj a 
2. évtől 5, * főkártya éves díj5 

társkártya éves díj a 
2. évtől 5, * 

Esedékesség** 

      

Shell-Citibank Ezüst 
Hitelkártya 32 

 
7 755 Ft 4 728 Ft 6 967 Ft 4 245 Ft 

Évente, a korábbi 
Citibank által 
kibocsátott 
hitelkártya éves díj 
terhelésétől 
számított 12 
havonta 

Shell-Citibank Arany 
Hitelkártya 32, 33 

 
19 885 Ft 11 887 Ft 17 851 Ft 10 667 Ft 

Évente, a korábbi 
Citibank által 
kibocsátott 
hitelkártya éves díj 
terhelésétől 
számított 12 
havonta 

Magyar Telekom-
Citibank Ezüst 
Hitelkártya 32 

 7 755 Ft 4 728 Ft 6 967  Ft 4 245 Ft 

Évente, a korábbi 
Citibank által 
kibocsátott 
hitelkártya éves díj 
terhelésétől 
számított 12 
havonta 

Magyar Telekom-
Citibank Arany 
Hitelkártya 32, 33 

 19 885 Ft 11 887 Ft 17 851 Ft 10 667 Ft 

Évente, a korábbi 
Citibank által 
kibocsátott 
hitelkártya éves díj 
terhelésétől 
számított 12 
havonta 

 
* A Társkártya éves díja az első évben 0 Ft. 

    **Hitelkártya megszüntetés esetén a Bank az éves díj időarányosan megszolgált részét a hitelkártya megszüntetésének napján terheli  
 
 

 HITELKÁRTYA 

Erste Bank Hungary 
Zrt-Citibank  
állományátvételt 
megelőzően a 
Citibanknál az alábbi 
hitelkártyával 
rendelkező ügyfelek 

Erste Bank Hungary Zrt-Citibank állományátvételt követően az Erste Bank Hungary Zrt-nél az alábbi hitelkártyával 
rendelkező ügyfelek 

 Hitelkártya márkaneve 28, 29 

 Erste Hitelkártya 2 
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Wizz Air Hitelkártya1,2 

Erste Max Hitelkártya2,3 
(Visa, MasterCard) 

 főkártya havi díj7 társkártya havi díj főkártya éves díj5 társkártya éves díj5 Esedékesség** 

   -  -   

Citi Life hitelkártya 
(2011.11.28-tól 
jóváhagyott 
hitelkártyák) 
 

752 Ft 752 Ft -  -  

Fordulónapon 
havonta 

Citi Life hitelkártya  
(2012.04.01. – 
2012.06.17.közötti 
akciós időszakban 
igényelt 
hitelkártyák)34 
 

534 Ft 0 Ft -  -  

Fordulónapon 
havonta 

Citi Life hitelkártya 
(2011.11.27-ig  
jóváhagyott 
hitelkártyák) 
 

 -   -  8 382 Ft 4 190 Ft 

Évente, a korábbi 
Citibank által 
kibocsátott 
hitelkártya éves díj 
terhelésétől 
számított 12 
havonta 

Shell-Citibank 
Hitelkártya 
 

752 Ft 752 Ft -    - 
Fordulónapon 
havonta 

Telekom-Citibank 
Hitelkártya 
 

752 Ft 752 Ft -  -  
Fordulónapon 
havonta 

 

**Hitelkártya megszüntetés esetén a Bank az éves díj időarányosan megszolgált részét a hitelkártya megszüntetésének napján terheli  
 

 HITELKÁRTYA 

Erste Bank Hungary 
Zrt-Citibank  
állományátvételt 
megelőzően a 
Citibanknál az alábbi 
hitelkártyával 
rendelkező ügyfelek 

Erste Bank Hungary Zrt-Citibank állományátvételt követően az Erste Bank Hungary Zrt-nél az alábbi hitelkártyával 
rendelkező ügyfelek 

 Hitelkártya márkaneve 28, 29 

 Erste Platinum Hitelkártya 
(MasterCard) 2, 4 

 

 

főkártya éves díj5 

főkártya éves díj 5 
Erste World 

(Citibanknál Citigold) 
ügyfelek részére 

főkártya éves díj 5, 

Erste Privátbanki 
ügyfelek 
(Citibanknál Citigold 
Select) ügyfelek 
részére 

társkártya éves díj a 
2. évtől5,* 

Esedékesség** 

Citibank Platinum 
Hitelkártya 
 

22 426 Ft 0 Ft -  15 258 Ft 

Évente, a korábbi 
Citibank által 
kibocsátott 
hitelkártya éves díj 
terhelésétől 
számított 12 
havonta 

Citibank Ultima 
Hitelkártya 
 

40 960 Ft 40 960 Ft 0 Ft 20 480 Ft 

Évente, a korábbi 
Citibank által 
kibocsátott 
hitelkártya éves díj 
terhelésétől 
számított 12 
havonta 
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* A Társkártya éves díja az első évben 0 Ft. 

     **Hitelkártya megszüntetés esetén a Bank az éves díj időarányosan megszolgált részét a hitelkártya megszüntetésének napján terheli  
 

 

HITELKÁRTYA 

Megnevezés 

Hitelkártya márkaneve 28, 29 

Erste Hitelkártya 2 
 

Wizz Air Hitelkártya 1,2 

Erste Max Hitelkártya 2,3 
Erste Platinum  
Hitelkártya2, 4 

Esedékesség 

Bankkártya típusa Visa Classic MasterCard 
MasterCard 

Platinum 
 

Bankkártyához kapcsolódó díjtételek 

Kártya újragyártás díja  
 

0 Ft  Azonnal 

PIN újragyártás díja  
 

0 Ft  
Azonnal 

PIN módosítás díja Erste ATM-en 
belföldön 

 
0 Ft 

 
Azonnal 

PIN módosítás díja egyéb bel- és 
külföldi ATM-en 
 

 
326 Ft 

 
Azonnal 

Kártyaletiltás díja díjmentes  

 
Kártya pótlás díja8  
 

 
3 083 Ft Azonnal 

Kártyatípus módosítás díja30 

 
4 126 Ft 

Azonnal 

Fióki átvétel díja  
2020. április 1-től igényelt 
hitelkártyák esetén  

3 265 Ft  
2021.03.31-ig a díj akció keretében 0,-Ft  Azonnal 

További kártyadíjak 

Citibank hitelkártya igénylésének 
dátuma 

2012.12.31-ig 
2013.01.01-től 
2013.08.04-ig 

2013.08.05-től 
2013.08.31-ig 

2013.09.01-től  

Késedelmi díj9 

 

 
4 231 Ft 4 231 Ft 4 960 Ft 4 960 Ft 

Fizetési határidő 
napján  

 

Hitelkeret túllépési díj10 

 
3 866 Ft 3 866 Ft 4 408 Ft 4 408 Ft 

Fordulónapon 
havonta 

Postai csekken történő visszafizetés 
díja 
 

302 Ft 302 Ft 302 Ft 432 Ft 

A befizetett 
összeg 

jóváírásának 
napján 

Bankfiókban történő visszafizetés 
díja11 

 
423 Ft 423 Ft 423 Ft 541 Ft 

A befizetett 
összeg 

jóváírásának 
napján 

Vásárlási jutalék12 
– 0,2% 0,3% 0,3% 

Fordulónapon 
havonta  

Tele-Kölcsön  szolgáltatás jutaléka13 
– 0,2% 0,3% 0,3% 

Fordulónapon 
havonta  

Díjak után kalkulált jutalék14 
– 0,2% 0,3% 0,3% 

Fordulónapon 
havonta  

Készpénzfelvételi jutalék15 
– 0,3% 0,3% 0,6% 

Fordulónapon 
havonta  

 
Készpénzfelvételi díj 
 

3,02% 
min. 1 063 Ft 

3,02% 
 min. 1 063 Ft 

3,30% 
min. 1 701 Ft 

3,30% 
min. 1 701 Ft 

Azonnal 

Erste NetBankon/API-n vagy 
Mobilbankon vagy TeleBankon 
történő belső átvezetés saját 
hitelkártyáról saját folyószámlára16 

 

1,50% 
Min . 531 Ft 

1,50% 
Min . 531 Ft 

1,66% 
Min.850 Ft 

 
 

1,66% 
Min.850 Ft 

Azonnal 
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Erste NetBankon/API-n vagy 
Mobilbankon történő átutalás  díja16 

 

1,50% 
Min . 531 Ft 

1,50% 
Min . 531 Ft 

1,66% 
Min.850 Ft 

 
1,66% 

Min.850 Ft 
Azonnal 

2020. március 2-ától -  
Másodlagos azonosító rögzítése, 
módosítása, megújítása, törlése35  
Bankfiókban 
 

1.500 Ft 
akció keretében 

2021.március 31-
ig: 0 Ft 

1.500 Ft 
akció keretében 

2021.március 31-
ig: 0 Ft 

1.500 Ft 
akció keretében 

2021.március 31-
ig: 0 Ft 

 
1.500 Ft 

akció keretében 
2021.március 31-

ig: 0 Ft 

 
Azonnal 

2020. március 2-ától -  
Másodlagos azonosító rögzítése, 
módosítása, megújítása, törlése35 
Netbankon/Mobilbankon, vagy GIRO 
üzenetben érkező  

díjmentes 
 

díjmentes 
 

díjmentes 
 

 

díjmentes 
 

 
Azonnal 

2020. március 2-ától - 
Kedvezményezett által indított 
Fizetési kérelem36 benyújtáskor 

 
0 Ft 

 
0 Ft 

 
0 Ft 

 
0 Ft 

 
Azonnal 

2020. március 2-ától - 
Kedvezményezett által indított 
Fizetési kérelem36 teljesüléskor 
(azonnali forint átutalással záródó 
teljesülés esetén) 

1% 
akció keretében 

2021.március 31-
ig: 0 Ft 

1% 
akció keretében 

2021.március 31-
ig: 0 Ft 

1% 
akció keretében 

2021.március 31-
ig: 0 Ft 

1% 
akció keretében 

2021.március 31-
ig: 0 Ft 

 
Azonnal 

Erste TeleBankon történő átutalás 
díja16 

 

1,50% 
Min . 531 Ft 

1,50% 
Min . 531 Ft 

1,66% 
Min.850 Ft 

 
1,66% 

Min.850 Ft 
Azonnal 

Általános igazolás17 kérése: 
Erste NetBankon keresztül vagy 
levélben 
TeleBankon keresztül 
Bankfiókban 
 

– – 

 
1 089 Ft 
 
2 177 Ft 
3 265 Ft 

 
1 089 Ft 
 
2 177 Ft 
3 265 Ft 

Azonnal 

Egyedi igazolás17 kérése: 
Erste NetBankon keresztül vagy 
levélben 
TeleBankon keresztül 
Bankfiókban 
 

– – 

 
5 442 Ft 
 
7 619 Ft 
7 619 Ft 

 
5 442 Ft 
 
7 619 Ft 
7 619 Ft 

Azonnal 

Három hónapnál régebbi 
hitelkártya-számlakivonatok 
újranyomtatása18 

 

326 Ft/kivonat 

 
Azonnal 

Készpénzbefizetés Erste Bank 
ATM-nél belföldön19 

 
217 Ft 

 
Azonnal 

Egyenleglekérdezés Erste Bank 
ATM-nél (belföldön) 

0 Ft  

Egyenleglekérdezés POS 
terminálnál és Erste Bank fiókban  
 

55 Ft Azonnal 

Egyenleglekérdezés egyéb belföldi 
és külföldi ATM-en 
 

 
277 Ft 

 
Azonnal 

Hitelszámlával kapcsolatos kondíciók 

Fordulónap (az elszámolási időszak 
zárónapja)20 

Hitelszámlánként rögzített, minden hónap ugyanazon napja. Az alábbi napok 
egyike a fordulónap: 2-a, 5-e, 10-e, 12-e, 15-e, 17-e, 20-a, 23-a, 26-a, 28-a 

 

Türelmi időszak 21 naptári nap  

 
Minimum fizetendő összeg 
 

5%, minimum 2.000 Ft  

Késedelmi kamat21 Ptk. szerint felszámítható maximum  

Havi számlavezetési díj (Zárlati díj) 
22 

 
272 Ft 

Fordulónapon 
havonta 

Felelős őrzés díja / Őrzési 1 089 Ft/hó/tranzakció  
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kötelezettség díja23 

 

A Hitelkártya tartozás visszafizetése 
másik banknál vezetett 
bankszámlájára 
benyújtott Csoportos Beszedési 
Megbízással24 

0 Ft  

Hitelkártya Átfogó Hitelfedezeti 
Biztosítás havi díja  
25.a  (Nem értékesített termék.) 

az adott havi felhasznált hitelkeret és a Hitelkártya Részletfizetési Szolgáltatások 
Egyenlegének 0,79%-a, max. 5 000 Ft 

Fordulónapon 
havonta 

Hitelfedezeti biztosítás díja  

25.b (Nem értékesített termék.) 
a felhasznált hitelkeret 0,79%-a, max. 5 000 Ft 

Fordulónapon 
havonta 

Hitelkártya Részletfizetési 
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
hitelfedezeti biztosítás díja  

25.c (Nem értékesített termék.) 

Hitelkártya Részletfizetési Szolgáltatások Egyenlegének 0,3%-a 
Fordulónapon 

havonta 

ERSTE hitelkártya törlesztési 
védelem 

A törlesztési védelem díja a Lakossági hitel hirdetményben található 
Fordulónapon 

havonta 

Tele-Kölcsön, Tele- Kölcsön 
Kiegészítés termékek nyitási díja 
 

1,08%, min. 3 265 Ft, 
max. 10 885 Ft 

Folyósítás 
követően 
azonnal  

Bankkártya szolgáltatás egyéb kondíciói 

Bankkártya érvényessége 

36 hónap 
 

2021.02.01-től újonnan igényelt, újragyártott, pótolt kártyák és 
2021.03.30 dátumot követően lejárt és megújított kártyák esetén: 

48 hónap 

 

Egy hitelkártyához kibocsátható 
társkártyák maximális száma 

4 db  

Rövid szöveges üzenet (SMS) szolgáltatás 

Erste Hitelkártya Hírnök főkártyához 
és társkártyához26 

 
465 Ft  

Fordulónapon 
havonta 

Fordulónapi tájékoztató SMS 
főkártyához 

Díjmentes  

Internetes vásárlás ellenőrző SMS 
kód27 

0 Ft/ hó + 0 Ft/ SMS    

1  Az Erste Bank Hungary Zrt. és Wizz Air Hungary Kft. közötti együttműködés alapján a Wizz Air Hitelkártyához utazási pontgyűjtő program 
kapcsolódik, amelynek feltételeit, valamint az eseti akciókat a Pontgyűjtő Feltételek elnevezésű dokumentum tartalmazza, amelynek 
mindenkor hatályos változata a www.erstebank.hu oldalon található. 

2 A Bank a hitelkártyákat egyérintéses fizetésre alkalmas technológiával ellátva bocsátja ki. Ennek megfelelően az új kártyaigénylések, 
pótkártya igénylések, kártya újragyártási kérelmek, valamint megújítás esetén a Bank egyérintéses fizetésre alkalmas bankkártyát biztosít 
a Kártyabirtokos részére.  

3 A Bank által kibocsátott és a kibocsátásra kerülő Erste Hitelkártyákhoz Erste Forint visszatérítési program igényelhető. Azon Erste 
Hitelkártyák, amelyekhez az Erste Max Hitelkártya Program Részvételi Feltételek szerinti pénz-visszatérítés kapcsolódik, annak hatálya 
alatt Erste Max Hitelkártyának minősülnek. A pénz- visszatérítés mindenkor hatályos feltételeit és részleteit az Erste Max Hitelkártya 
Program Részvételi Feltételek dokumentum tartalmazza, amely megtalálható a bankfiókokban és a www.erstebank.hu oldalon. 

4    A Bank által kibocsátásra kerülő Erste Platinum Hitelkártyákhoz a Bank határozatlan időre pénz-visszatérítést biztosít. A pénz- visszatérítés 
mindenkori hatályos feltételeit és részleteit az Erste Platinum Program Részvételi Feltételek dokumentum tartalmazza, amely 
megtalálható a bankfiókokban és a www.erstebank.hu oldalon. 

5 A Bank a tárgyévre vonatkozó éves kártyadíjat évente, utólag a Citibanktól átvett eredeti hitelkártya éves díj terhelésének időpontjában, az 
évforduló hónapjának utolsó munkanapján terheli. A díj terhelése első alkalommal a Citibank legutolsó éves díj terhelését követő 24 
hónap múlva kerül sor. Amennyiben az éves kártyadíj esedékességének időpontját megelőzően kártya újragyártás vagy kártyapótlás 
történik, az éves kártyadíj esedékességének időpontja nem változik. 

6 A pontos díj a Citibank ügyfélszámlák átadásáról szóló tájékoztatóban szerepel. 

7   A díj a számlakivonaton Zárlati díj megnevezéssel szerepel. 

8 A díj a Citibanknál 2012. június 18-tól igényelt Citibank hitelkártya (Fő- és/vagy Társkártya) pótlása esetén kerül felszámításra. 

9 A késedelmi díj a hátralékba esett követelésekhez kapcsolódó ügyvitel díja (adminisztráció, levélküldés, telefonhívás stb.). Amennyiben a 
Felhasznált Hitelkeret összege 1000 Ft alatt van, és az a fizetési határidőig nem kerül visszafizetésre, késedelmi díjat nem terhel a Bank. 

http://www.erstebank.hu/
http://www.erstebank.hu/
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10 A kerettúllépési díj a szerződöttnél nagyobb hitelösszeg rendelkezésre tartásának díja. 

11         A bankfiókban történő visszafizetés az akció idejére díjmentes. Az akció visszavonásig érvényes.  

12 A vásárlási tranzakciók (hitelkártyával történt vásárlások, csoportos beszedések) összege után számított érték, mely az aktuális havi 
elszámolást követő hónapban, összesítve egy összegben kerül terhelésre a hitelkártya számlán és feltüntetésre a számlakivonaton. 

13 Az adott hónapban Tele-Kölcsön szolgáltatás keretében folyósított összeg után kalkulált érték, mely az aktuális havi elszámolást követő 
hónapban, összesítve egy összegben kerül terhelésre a hitelkártya számlán és feltüntetésre a számlakivonaton. 

14 Az adott hónapban terhelt díjak (például zárlati díj, késedelmi díj, kártyapótlási díj, stb.) összege után számított érték, mely az aktuális havi 
elszámolást követő hónapban, összesítve egy összegben kerül terhelésre a hitelkártya számlán és feltüntetésre a számlakivonaton. 

15    A Készpénzfelvétel (ATM, bankfiókokban történt kifizetés) vagy készpénzfelvétel típusú tranzakció összege után számított érték, mely az 
aktuális havi elszámolást követő hónapban, összesítve egy összegben kerül terhelésre a hitelkártya számlán és feltüntetésre a 
számlakivonaton. 

16   A tranzakcióra Tele-Kölcsön szolgáltatás nem vehető igénybe. Az Erste NetBankon/API-n, Mobilbankon vagy TeleBankon keresztül végzett 
eseti átutalás vagy belső átvezetés saját hitelkártyáról saját folyószámlára készpénzfelvétel típusú tranzakciónak minősül. 

17  Általános igazolásnak minősül a(z) i) Egy vagy több csoportos beszedési megbízás igazolása, ii) Meglévő csoportos beszedési 
megbízás(ok) részleteinek igazolása, iii) Tranzakció (terhelés/jóváírás/részletfizetési szolgáltatás) igazolása, iv) Ügyfél vagy Bank által 
kezdeményezett hitelkártya szerződés megszüntetésének igazolása, v) Hitelkártyához tartozó biztosítás igazolása, vi) Bankreferencia 
igazolás, vii) átutalás igazolása, viii) Egyenleg igazolás, ix) Egyenleg igazolás részletfizetési konstrukcióval kiegészítve, x) Hitelkeret 
összegének / összeg módosításának igazolása, xi) Részletfizetési szolgáltatások beállítása. Minden egyéb Általános igazolásként 
tételesen fel nem sorolt igazolás az “Egyedi igazolás” kategóriába tartozik. 

18    A három hónapnál régebbi hitelkártya-számlakivonatok újranyomtatása az akció idejére díjmentes. Az akció visszavonásig érvényes. 

19   A készpénzbefizetés Erste ATM-nél belföldön az akció idejére díjmentes. Az akció visszavonásig érvényes.  

20  A személyre szabott fordulónap a Citibanktól átvett hitelkártya számlák esetében a Citibank ügyfélszámlák átadásáról szóló tájékoztatóban 
és a számlakivonaton szerepel.       

21 A késedelmi kamat az ügyleti kamatnak a jegybanki alapkamat egyharmadával megnövelt értéke. 

22 A zárlati díj a hitelszámla vezetéshez, elszámolásához és zárásához kapcsolódó havonta terhelt díj. 

 A Citibanknál 2009. szeptember 10-től 2012. június 17-ig igényelt hitelkártyák esetében (kivéve, ha a Citibanknál az eredeti hitelkártya 
Platinum, Ultima, Citi Life, valamint hitelkártya számlá(ik)ra e-számlakivonatot igénylő ügyfelek esetében) kerül feszámításra. 

23  A Bank a felelős őrzési díj / őrzési kötelezettség díjának felszámítására a felelős őrzésbe vétel / őrzési kötelezettség alapjául szolgáló 
esemény bekövetkeztétől számítva jogosult. A felelős őrzési díj / őrzési kötelezettség díja havonta terhelődik. 

24  Beszedési megbízás – eltérő rendelkezés hiányában – csak a Minimum fizetendő összegre vonatkozóan adható meg.  

25.a  A díj csak azon Ügyfelek számlakivonatán jelenik meg, akik igényelték az átfogó hitelfedezeti biztosítási szolgáltatást. A fizetendő díj az 
adott elszámolási időszak utolsó napján fennálló, biztosítással fedezett, felhasznált hitelkeret és a Hitelkártya Részletfizetési Szolgáltatások 
egyenlege összegének 0,79%-a, de maximum 5000 Ft havonta. Az Átfogó Hitelfedezeti Biztosítás választható szolgáltatás és igénylése 
nem befolyásolja a hitelkártya-igénylés jóváhagyását. Az Átfogó Hitelfedezeti Biztosítást a Generali Biztosító Zrt. nyújtja. Az Átfogó 
Hitelfedezeti Biztosítás részleteit a vonatkozó biztosítási feltétel tartalmazza. 

25.b  A díj csak azon Ügyfelek számlakivonatán jelenik meg, akik igényelték a hitelfedezeti biztosítási szolgáltatást. A fizetendő díj az adott 
elszámolási időszak utolsó napján fennálló, biztosítással fedezett, felhasznált hitelkeret 0,79%-a, de maximum 5000 Ft havonta. A 
Hitelfedezeti Biztosítás választható szolgáltatás és igénylése nem befolyásolja a hitelkártya-igénylés jóváhagyását. A Hitelfedezeti 
Biztosítást a Generali Biztosító Zrt. nyújtja. A Hitelfedezeti Biztosítás részleteit a vonatkozó biztosítási feltétel tartalmazza. 

25.c  A díj csak azon Ügyfelek számlakivonatán jelenik meg, akik igényelték a Hitelkártya Részletfizetés Szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
hitelfedezeti biztosítási szolgáltatást. A fizetendő díj az adott hitelkártya fordulónapon fennálló, Hitelkártya Részletfizetési Szolgáltatások 
Egyenlege alapján kerül meghatározásra. A hitelfedezeti biztosítás választható szolgáltatás és igénylése nem befolyásolja a hitelkártya 
szerződést. A hitelfedezeti biztosítást a Generali Biztosító Zrt. nyújtja. A hitelfedezeti biztosítás részleteit a vonatkozó biztosítási feltétel 
tartalmazza. 

26  Amennyiben a Citibanktól átvett eredeti hitelkártya típusa Platinum, Ultima vagy 2013.12.31-ig igényelt Citi Life kártya volt, a díja 0 Ft. Az 
Erste Hitelkártya Hírnök szolgáltatás keretében a Bank SMS értesítést küld a kártyával kezdeményezett, illetve a hitelkártya elszámolási 
számlán végrehajtott 5000 Ft feletti tranzakciókról (pl. közüzemi számlák fizetése csoportos beszedési megbízással vagy eseti átutalás). A 
tranzakciók körét, amelyekről a Bank értesítést küld, a Lakossági Hitelkártya ÁSZF tartalmazza. 

27 Az SMS szolgáltatás díjmentesen beállításra kerül a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint. 

28   A Főkártya igénylő saját részére több, eltérő márkanevű/típusú Főkártyát igényelhet, amely több Hitelszámla megnyitásával jár. A további 
Főkártyákat a Lakossági Hitel Hirdetmény 5. számú Hitelkártya című mellékletében szereplő, értékesített hitelkártyák közül választhatja ki, 
és minden hitelkártya márkából legfeljebb egyet birtokolhat. Az új hitelkártya kibocsátásáról a Bank a hitelbírálat eredménye alapján dönt. 
Ha a Bank egy adott márkanevű hitelkártyájából VISA és MasterCard típusút is kibocsát (Erste Max Hitelkártya), úgy a Főkártya igénylő 
ezek közül kizárólag az egyik típusút igényelheti, mindkettőt nem. Ez alapján, ha a Főkártyabirtokos már rendelkezik MasterCard típusú 
Erste Max Hitelkártyával, akkor VISA típusú Erste Max Hitelkártyát nem igényelhet. Ha a Főkártyabirtokos már rende lkezik Erste Joker 
Hitelkártya főkártyával, akkor sem VISA sem MasterCard típusú Erste Max Hitelkártya főkártyát nem igényelhet az Erste Banknál. 
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29   Ha a Számlatulajdonos kettő vagy több Hitelkártyával rendelkezik a Banknál Főkártyabirtokosként, akkor lehetősége van arra, hogy az 
Erste Bank bármely bankfiókjában kezdeményezze két Hitelkártyája, ezáltal az érintett két Hitelkártya Elszámolási számla technikai 
összevonását egy Hitelkártya Elszámolási számlává. Egy időben a Számlatulajdonos kizárólag kettő Hitelkártya Elszámolási Számla 
összevonását kezdeményezheti. A hitelkártyák összevonása díjmentes. A Hitelkártyák összevonásának részleteit a mindenkori hatályos 
Lakossági Hitelkártya ÁSZF tartalmazza. 

30  A Citibanktól átvett Hitelkártyával rendelkező Főkártyabirtokos ügyfeleknek jelen Hirdetményben meghatározott márkájú/típusú hitelkártyáik 
esetén lehetőségük van arra, hogy a Kártya típusának megváltoztatását kérjék a Banktól. A Kártyatípus módosítási igényt a Bank a 
következő márkanevű/típusú hitelkártyákra fogadja be abban az esetben, ha a hitelkártyán nincsen lejárt tartozás, nem blokkolt, vagy nem 
blokkolt hitelszámlához kapcsolódik: Wizz Air Hitelkártya helyett Erste Max Hitelkártya (VISA vagy Mastercard típusú), Erste Max 
Hitelkártya helyett Wizz Air Hitelkártya, Erste VISA Classic Hitelkártya helyett Erste Max Hitelkártya (VISA vagy Mastercard típusú) vagy 
Wizz Air Hitelkártya. A Kártyatípus megváltoztatásának minősül a Kártyatársaságok közötti váltás, valamint a Számlatulajdonos által 
birtokolttól eltérő márkanevű hitelkártya igénylése, a hitelkeret változatlanul hagyása mellett. 2019. február 1-től Wizz Air Hitelkártya és 
Erste MAX Hitelkártya (VISA vagy Mastercard), Erste VISA Classic Hitelkártya helyett Platinum Hitelkártyára is engedélyezett a kártyatípus 
módosítás, a kártyatípus módosítás után érvényes díjakat 5.sz. Hitelkártya Hirdetmény tartalmazza, a díjak megállapításakor az eredeti 
kártya igénylési dátumát kell figyelembe venni.. A Kártya típusának megváltoztatására vonatkozó igényt TeleBankon vagy a bank bármely 
fiókjában kezdeményezheti a Főkártyabirtokos 2018. április 6-tól. A Kártyatípus módosítás mindenkori hatályos díját jelen Hirdetmény 
tartalmazza. Abban az esetben, ha a Főkártyabirtokos hitelkártyáját Kártyatípus módosítással más típusúra cserélte a Bank, a Kártyatípus 
módosítás megvalósításának időpontjától számított minimum 13 hónapig nem kezdeményezhet a Főkártyabirtokos ismételt Kártyatípus 
módosítást. A Kártya típusának megváltoztatására vonatkozó további rendelkezéseket a mindenkori hatályos Lakossági Hitelkártya ÁSZF 
tartalmazza. 

31   A 2,4% jelenti az inflációs emelés mértékét. A módosítás oka a KSH 2017. évre vonatkozóan megállapított fogyasztói árindex változása. Az 
éves/havi kártyadíj konkrét összegét a számlakivonat tartalmazza. 

 
32) A 2012. június 17-ig a Citibank 0 Forintos Bankszámlák (TOP díjcsomag) mellett igényelt, közös márkajelzésű (Shell–Citibank, Magyar-
Telecom–Citibank) Főhitelkártyák éves díja 0 Ft, ezt követően az éves díj továbbra is 0 Ft Ezüst Főhitelkártya esetében legalább 420 000 Ft-
os, Arany Főhitelkártya esetében legalább 840 000 Ft-os éves hitelkártya költés mellett. A költési limit szempontjából nem kerülnek 
figyelembevételre: – a hitelkártya tranzakciós díjak; – egyéb kamatok és díjak (pl. késedelmi díj, hitelkeret túllépési díj stb.) terhelései; – 
Részletfizetési Szolgáltatások; – az Ügyfél visszafizetéseinek jóváírása. A hitelkártya éves díjmentességének feltétele továbbá az is, hogy az 
adott évben az Ügyfél a költése után kalkulált minimum fizetendő összeget minden esetben a fizetési határidőig visszafizeti. 
33) 2012. június 17-ig a Kis- és középvállalati (CitiBusiness) ügyfeleink vezetői részére meghirdetett Citibank programunkban igényelt Shell–
Citibank Arany, Magyar Telekom–Citibank Arany Hitelkártya  éves díja 0 Ft, ezt követően legalább évi 840 000 Ft-os hitelkártya költés mellett 
az éves kártyadíj továbbra is 0 Ft. A költési limit szempontjából nem kerülnek figyelembevételre: – a hitelkártya tranzakciós díjak; – egyéb 
kamatok és díjak (pl. késedelmi díj, hitelkeret túllépési díj stb.) terhelései; – Részletfizetési Szolgáltatások; – az Ügyfél visszafizetéseinek 
jóváírása. A hitelkártya éves díjmentességének feltétele továbbá az is, hogy az adott évben az Ügyfél a költése után kalkulált minimum 
fizetendő összeget minden esetben a fizetési határidőig visszafizeti. 
34) A 2011. november 27-ig jóváhagyott Citi Life Hitelkártya éves díja 0 Ft egészen addig, amíg a Citi Life Hitelkártyás költések – beleértve a 
Társhitelkártyákkal végzett költéseket is – elérik évente összesen a 600 000 forintot. Amennyiben a Citi Life Hitelkártyás költések – beleértve a 
Társhitelkártyákkal végzett költéseket is – elérik évente összesen a 300 000 forintot, de nem érik el a 600 000 forintot, a Fő- és társhitelkártyák 
éves díjainak 50%-a kerül terhelésre. A költési limit szempontjából nem kerülnek figyelembevételre: – a hitelkártya tranzakciós díjak; – egyéb 
kamatok és díjak (pl. késedelmi díj, hitelkeret túllépési díj stb.) terhelései; – Részletfizetési Szolgáltatások; – az Ügyfél visszafizetéseinek 
jóváírása. A hitelkártya éves díjmentességének feltétele továbbá az is, hogy az adott évben az Ügyfél a költése után kalkulált minimum 
fizetendő összeget minden esetben a fizetési határidőig visszafizeti. 
35 Másodlagos számlaazonosító: A Hitelszámla tulajdonos által a Bank, mint a Hitelszámla tulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi 
szolgáltató útján a GIRO Zrt. részére T napon megadott egyedi azonosító, amely a Hitelszámla tulajdonos fizetési számlájának egyértelmű 
azonosítására szolgál.  

- Másodlagos számlaazonosító módosítása a Banknál regisztrált Másodlagos számlaazonosító törlését és új Másodlagos 
számlaazonosító bejelentését jelenti.  

- Törlés alatt értve a Banknál regisztrált Másodlagos számlaazonosító a Banknál történt Ügyfél általi törlését, és a Banknál regisztrált 
Másodlagos számlaazonosító GIRO üzenetben érkezett törlését más pénzforgalmi szolgáltatónál történt regisztrációja okán.  

36 Fizetési kérelem: A kedvezményezett által - a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához továbbítás céljából - elektronikus úton benyújtott 
Azonnali forint átutalás kezdeményezésére vonatkozó kérés a fizető féltől. A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizető 
féllel történt megállapodás alapján továbbítja a fizetési kérelmet a fizető félnek. 
 

Eseti forint megbízások  Végső benyújtási 
határidő (záró 
időpont)  

Terhelési 
értéknap  

Teljesítési 
határidő  

Átutalás Erste NetBankon/API-n bankon 
kívülre 

 
16:30 

 
T 

 
T 

Átutalás Erste NetBankon/API-n bankon 
belülre 

 
18:00 

 
T 

 
T 

Átutalás Erste TeleBankon bankon kívülre / 
bankon belülre*** 

 
16:00 

 
T 

 
T 

Átutalás Erste NetBankon, MobilBankon 
keresztül bankon belülre vagy kívülre* 

 
24:00 

 
átvételtől számított 

5 másodperc 
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A fenti végső benyújtási határidők normál munkanapra vonatkoznak. A magyarországi szombati munkanapokon a klíringrendszerek 
üzemidejének rövidülése miatt az alább felsorolt megbízás típusokra a következőképpen változnak:  

 TeleBank ügyintézőn keresztül bankon kívül T nap 12:30  

 Netbankon/API-n, MobilBankon keresztül bankon kívül T nap 13:00  

 
Fedezethiány miatt a forint megbízásokat a Bank a következő időpontig állítja sorba:  

 Eseti átutalás megbízás  
o NetBankon, Mobilbankon benyújtott esetén a Terhelési napon 16:30-ig (szombaton 13:00-ig) kivétel Azonnali Forint Átutalási 

megbízás (Azonnali Forint Átutalási megbízás esetén nincs sorba állítás) 
o TeleBankon benyújtott esetén nincs sorba állítás  

 Csoportos beszedési megbízás (a bank ügyfele a kötelezett) Terhelési nap +1 banki munkanap 18:00-ig  
 
* 2020. március 2-től a Bank az év minden napján 24 órában biztosítja  

a) a forint számláról bankon belüli célszámlára elektronikusan indított, forint összegre szóló, nem értéknapos eseti forint átutalási / 
átvezetési megbízások benyújtását és az Azonnali Forint Átutalásra irányuló szabályok szerint teljesítését 1 milliárd forint 
összeghatárig;  

b) a forint számláról bankon kívüli, belföldi célszámlára elektronikusan indított, maximum 10 millió forint összegre szóló, nem értéknapos 
eseti forint átutalási megbízások benyújtását és az Azonnali Forint Átutalásként történő teljesítését; 

A Bank az Azonnali Forint Átutalás átvételétől számított mindenkori előírásoknak megfelelő időtartamon belül eljuttatja a megbízás 
adattartalmát a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához.  
A Terhelési értéknap, illetve a Terhelési határidő maximális vállalási ideje 20 másodperc. 

***A hétvégén ill. munkaszüneti napon megadott, 300.000 Ft-ot meg nem haladó bankon belüli forint átutalást és a saját számlák közötti 
átvezetést TeleBank ügyintézőn keresztül a Bank azonnal teljesíti. Az átutalás könyvelési dátuma a tranzakciót követő első banki munkanap 
lesz.  
 

Könnyített Törlesztés / Automatikus Könnyített Törlesztés / Azonnali Könnyített Törlesztés / Kamatnullázó / 
Tele-Kölcsön / Privilégium „X” Induló Könnyített Törlesztés / iStyle Könnyített Törlesztés 

 

 
Választható futamidők és havi rögzített kamatláb2,3 

 
Automatikus Könnyített 

Törlesztés 

Azonnali Könnyített 
Törlesztés Könnyített Törlesztés   

Azon Vásárlás-típusú és Készpénz-típusú tranzakciók4 
legkisebb összege, amelyek tekintetében az Automatikus 
Könnyített Törlesztés igénybe vehető: 15 000 Ft, 2016. 
július 1. után beállított Automatikus Könnyített 
Törlesztés szolgáltatás esetén 20 000 Ft.2 

rendelkezésre tartás: 
a szolgáltatás 
lemondásáig 

a választható futamidő: 
6–48 hó; 

visszafizetési 
magatartástól függően a 
havi rögzített kamatláb: 
2,24%, 2,33%, 2,71% 
a THM 30,5%, 31,8%, 

37,8%14 

3-72 hónap 
 

Havi rögzített kamatláb: 
2020.10.31-ig 
igénybevett 

részletfizetés esetén: 
0,990% 

 
2020.11.01-től 

igénybevett 
részletfizetés esetén: 

2,492% 
 

THM 2020.10.31-ig 
igénybevett 

részletfizetés esetén: 
12,55% 

 
THM 2020.11.01-től 

igénybevett 
részletfizetés esetén: 

34,36%23 

6–48 hó: 2,46% 
THM: 33,8%7 

Azon Vásárlási tranzakciók legkisebb összege, amelyek 
tekintetében az Azonnali Könnyített Törlesztés igénybe 
vehető: 20 000 Ft1 

Azon Vásárlás-típusú tranzakciók legkisebb összege, 
amelyek tekintetében a Könnyített Törlesztés igénybe 
vehető: 50 000 Ft1 

 
Tele-Kölcsön8 

Korábbi Tele-Kölcsön 
Plusz termékből 

átminősített Tele-
Kölcsön12 

Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, hitelkártyáról más 
számlára történő utalás legkisebb összege, amely 
esetében a Tele-Kölcsön szolgáltatás igénybe vehető: 
50 000 Ft-tól 

6–60 hó: 2,46% THM: 34,8%9  

THM: 35%10 
THM: 35,2%11 

THM: 35,65%22 

12–60 hó: 2,74% 
THM: 39,4%13, 39,6%16, 

39,7%17 
 

Kamatnullázó – Kizárólag Citi Life Hitelkártyához 
kapcsolódóan igényelhető meghatározott Partnernél, Citi 
Life Hitelkártyával végzett, legalább 20 000 Ft értékű 

Kamatnullázó 

2 hó: 0% (THM: 0%)15 
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(vagy a Bank és a Partner által promócióban 
meghatározott ettől eltérő összegű) vásárlási tranzakció 
esetén 

Wizz Air Comfort Könnyített Törlesztés 
Azon Vásárlási tranzakciók18 legkisebb összege, 
amelyek tekintetében a Könnyített Törlesztés igénybe 
vehető: 20 000 Ft18 

6 hó: 0% (THM: 0%)19 

 

A Könnyített Törlesztéssel , iStyle Könnyített 
Törlesztéssel, / Könnyített 
Készpénztörlesztéssel, Privilégium „X” Induló 
Könnyített Törlesztéssel, valamint 
a Tele-Kölcsönnel kapcsolatos, részleges 
előtörlesztés esetén 
fizetendő díj5 
 

A 2010. március 1. előtt kötött hitelkártya szerződések esetében: 5 442 Ft 

A 2010. március 1-től kötött hitelkártya az előtörlesztett összeg 1%-a 
szerződések esetében: 

(amennyiben az előtörlesztés időpontja, és az adott futamidő 
lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet), 

vagy 0,5%-a 
(amennyiben az előtörlesztés időpontja, és az adott futamidő 

                                                                         lejáratának időpontja közötti 
időtartam nem haladja meg az egy évet6 vagy 0,5%-a lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet), 

 

A Könnyített Törlesztéssel, iStyle Könnyített 
Törlesztéssel / Könnyített 
Készpénztörlesztéssel,  Privilégium „X” Induló 
Könnyített Törlesztéssel, valamint a 
Tele-Kölcsönnel kapcsolatos, teljes előtörlesztés 
esetén  
fizetendő díj5 
 

A 2010. március 1. előtt kötött hitelkártya szerződések esetében: 10885Ft 

A 2010. március 1-től kötött hitelkártya az előtörlesztett összeg 1%-a 
szerződések esetében: 
 (amennyiben az előtörlesztés időpontja, és az adott futamidő 

(amennyiben az előtörlesztés időpontja, és az adott futamidő 
lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet), 

vagy 0,5%-a 
(amennyiben az előtörlesztés időpontja, és az adott futamidő 

                                                                        lejáratának időpontja közötti 
időtartam nem haladja meg az egy évet)6 lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet),az egy évet)6 

Kamatnullázó termékkel, valamint Automatikus Könnyített Törlesztéssel és Azonnali Könnyített Törlesztéssel kapcsolatos részleges és 
teljes előtörlesztés esetén fizetendő díj:      0 Ft 0 Ft 

  

 Privilégium „X”  Induló Könnyített Törlesztés20 

Tranzakciók köre Azon Vásárlási tranzakciók legkisebb összege, amelyek tekintetében a Privilégium „X” 
Könnyített Törlesztés igénybe vehető: 50 000 Ft 

Futamidő 6-10 hónap 

Havi hitelkamat3 0% 

Teljes Hiteldíj Mutató (Referencia 
THM) 

0%19 

 

 iStyle Könnyített Törlesztés21 

Tranzakciók köre Azon Vásárlási tranzakciók legkisebb összege, amelyek tekintetében az iStyle Könnyített 
Törlesztés igénybe vehető: 50 000 Ft 

Futamidő 6-12 hónap 

Havi hitelkamat3 0% 

Teljes Hiteldíj Mutató (Referencia 
THM) 

0%19 

 

 Minden Könnyített Törlesztés esetén: 

Igénylési csatorna: Netbank* Vásárlási/Készpénzfelvételi tranzakciónként egy Könnyített Törlesztés igényelhető 

Igénylési csatorna: TeleBank* több Vásárlási- vagy több Készpénzfelvételi tranzakció vonatkozásában is igényelhető egyetlen 
Könnyített Törlesztés 

Igénylési csatorna Azonnali Könnyített 
Törlesztés esetén: POS / VPOS 
terminál 

Vásárlási tranzakciónként egy Azonnali Könnyített Törlesztés igényelhető 

*Kivétel: Azonnali Könnyített Törlesztés. 

 
1) Az összeghatár vásárlási típusú tranzakciónként értendő. 
2) Könnyített Törlesztés (Automatikus Könnyített Törlesztés, Azonnali Könnyített Törlesztés), Kamatnullázó, valamint Tele-Kölcsön esetén az 
első havi törlesztőrészlet összege eltérő lehet. 
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3) A havi rögzített kamatláb és a hozzá tartozó THM érték futamidőnként eltérhet. A bank fenntartja a jogot, hogy belső hitelbírálati 
szabályainak és üzleti érdekeinek figyelembevételével az egyes ügyletekre eltérő kamatlábat határozzon meg. 
4) Készpénzfelvétel – jelenti az ATM-eken végzett készpénzfelvételi Tranzakciót, valamint az erre jogosult Kereskedő által készpénznek a 
Kártyabirtokos rendelkezésére történő bocsátását, a postahivatalokban, kaszinókban és pénzváltókban a Kártyával végzett bármely 
Tranzakciót, a Kártyával végzett ún. Készpénzátutalást és minden egyéb Tranzakciót, amelyet a Kártyatársaság vagy a Bank – időről időre – a 
Készpénzfelvétellel azonosan rendel kezelni; a Kártyáról a Kártyabirtokos a Bank által vezetett lakossági folyószámlára történő, 
NetBankon/API-n keresztüli vagy esetleges más módon történő belső átvezetés, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a Kártyáról 
más számlára történő átutalás Készpénzfelvételnek minősül. 
5) A részleges és teljes előtörlesztési díj Könnyített Törlesztésenként, Tele-Kölcsönökként értendő. Az előtörlesztés során legfeljebb az adott 
termék esetében előírt, a fenti táblázatban megjelölt legkisebb összeg (Könnyített Törlesztés - / Könnyített Készpénztörlesztés / Tele-Kölcsön 
esetén 50.000 forint) feletti részt lehet előtörleszteni. Amennyiben a hitelkártya szerződés megszüntetésére az Általános Szerződési Feltételek 
II. 2. 6 pontjai alapján kerül sor, a teljes előtörlesztési díj nem kerül felszámításra. 
6) Az előtörlesztés 12 hónapon belül egy alkalommal, 200 000 Ft összeghatárig díjmentes. 
7) A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és 
közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500.000 Ft hitel összeg, 3 év futamidő, 2,46% rögzített havi hitelkamat 
figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban 
meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie. 
8) A 2010. július 15-e előtt igényelt hitelkártya esetén a Tele-Kölcsön hiteltermék THM: 33,8%. A THM a fogyasztók¬nak nyújtott hitelről szóló 
2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításá¬ról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) 
Kormányrendelet alapján 500.000 Ft hitel összeg, 3 év futamidő, 2,46% rögzített havi hitelkamat figyelembevételével került meghatározásra. 
Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget kell 
visszafizetnie. 
9) 2012 dec. 31-ig igényelt hitelkártya esetén a Tele-Kölcsön THM: 34,8%. A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., 
valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500 000 Ft 
hitel összeg, 3 év futamidő, 2,46% rögzített havi hitelkamat, és a nyitási díj (az igénybe vett összeg 1,08%-a min. 3265 max. 10 885 Ft) 
figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban 
meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie.  
10) 2013. jan. 1-től augusztus 4-ig igényelt hitelkártya esetén a Tele-Kölcsön THM: 35%. A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. 
évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet 
alapján 500.000 Ft hitel összeg, 3 év futamidő, 2,46% rögzített havi hitelkamat, és a nyitási díj (az igénybe vett összeg 1,08%-a min. 3265 max. 
10 885 Ft) és Részletfizetési Szolgáltatások jutaléka (a folyósított összeg 0,2%-a) figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk 
figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget kell 
visszafizetnie. 
11) 2013. augusztus 5-től kezdődően igényelt hitelkártya esetén a Tele-Kölcsön THM: 35,2%. A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 
2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet 
alapján 500 000 Ft hitel összeg, 3 év futamidő, 2,46% rögzített havi hitelkamat, és a nyitási díj (az igénybe vett összeg 1,08%-a min. 3265 max. 
10 885 Ft) és Részletfizetési Szolgáltatások jutaléka (a folyósított összeg 0,3%-a) figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk 
figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget kell 
visszafizetnie. 
12) THM: 39,4% a 2010. július 15 – 2012. december 11. közötti időszak alatt történő kölcsönfolyósítások esetében. A THM a fogyasztóknak 
nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatáro¬zásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 
25.) Kormányrendelet alapján 500 000 Ft hitel összeg, 3 év futamidő, 2,74% rögzített havi hitelkamat, és a nyitási díj (az igénybe vett összeg 
0,9%-a min. 3000 Ft, maximum 10 000 Ft, 1,08%-a min. 3265 max. 10 885 Ft) figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, 
hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie. 
13) 2012. december 12-től folyósított kölcsönök esetében a THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes 
hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500 000 Ft hitel összeg, 3 év 
futamidő 2,74% rögzített havi hitelkamat, és a nyitási díj ezekben az esetekben az igénybe vett összeg 0,988%-a min. 3000 max. 10 000 Ft 
(1,08%-a min. 3265 max. 10 885 Ft) figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban 
legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie. 
14) A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és 
közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500 000 Ft hitel összeg, 3 év futamidő, valamint a visszafizetési magatartástól 
függően 2,24% (THM: 30,5%), 2,33% (THM: 31,8%) 2,71% (THM: 37,8%) rögzített havi hitelkamat figyelembevételével került meghatározásra. 
Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget kell 
visszafizetnie. 
15) A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és 
közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500 000 Ft hitelösszeg, 3 év futamidő, valamint a visszafizetési magatartástól 
függően 0,0%, rögzített havi hitelkamat figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban 
legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie.  
16) 2013. jan. 1-től augusztus 4-ig igényelt hitelkártya esetén a Tele-Kölcsön Plusz THM: 39,6% (havi 2,74% kamat esetében). A THM a 
fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről 
szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500 000 Ft hitel összeg, 3 év futamidő, 2,74% rögzített havi hitelkamat, és a nyitási díj (az 
igénybe vett összeg, 1,08%-a min. 3265 max. 10 885 Ft) és a Részletfizetési Szolgáltatások jutaléka (a folyósított összeg 0,2%-a) 
figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban 
meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie. 
17) 2013. augusztus 5-től kezdődően igényelt hitelkártya esetén a Tele-Kölcsön Plusz THM: 39,7% (a havi 2,74 kamat esetében). A THM a 
fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről 
szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500 000 Ft hitel összeg, 3 év futamidő, 2.74% rögzített havi hitelkamat, és a nyitási díj (az 
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igénybe vett összeg 0,988%-a min. 3000 max. 10 000 Ft (,08%-a min. 3265 max. 10 885 Ft) és Részletfizetési Szolgáltatások jutaléka (a 
folyósított összeg 0,3%-a) figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a 
havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie. 
18) A Wizz Air Comfort Könnyített Törlesztés a Wizz Air Hitelkártyával rendelkező, Comfort Csomagra előfizető ügyfelek számára érhető el a 
Wizz Airnél történt vásárlásokra. 
19) A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és 
közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500.000 Ft hitel összeg, 6 hónap futamidő, 0% rögzített havi hitelkamat 
figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban 
meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie. A THM értéke az egyes ügyletekre jellemző hitelkamat függvényében változik. 
20) Az Erste Bank azon ügyfelek számára, akik 2019.10.01 után újonnan nyitnak Privilégium „X” Díjcsomagot és rendelkeznek a Bank által 
kibocsátott hitelkártyák valamelyikével és kérik az Induló Könnyített törlesztést ezen hitelkártyához tartozó hitelszámlán 2019.10.14. és 
2019.12.30. között terhelt egy darab, minimum 50.000 Ft-os vásárlási tranzakcióra 6 és 10 hó közötti futamidőre,  0% THM-mel biztosít Induló 
Könnyített Törlesztés 
21) Az Erste Bank 2019. november 7. és 2019. december 24. közötti időszakra 0%-os iStyle Könnyített Törlesztést biztosít 6-12 hónapos 
futamidőre, amennyiben ebben az időszakban az iStyle magyarországi üzleteiben vagy az iStyle hivatalos magyarországi weboldalán 
(www.istyle.hu) 50 000 HUF felett vásárol bármely, az Erste Bank által kibocsátott hitelkártyával és 2020. január 12-ig Erste NetBankon vagy 
TeleBankon megigényli az iStyle Könnyített Törlesztés szolgáltatást. 
22) 2020. április 1-től folyósított kölcsönök esetében a THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj 
mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500 000 Ft hitel összeg, 3 év 
futamidő 2,492% rögzített havi hitelkamat, és a nyitási díj ezekben az esetekben az igénybe vett összeg 1,08%-a min. 3265 max. 10 885 Ft 
figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási időszakban legalább a havi számlakivonatban 
meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie. 
23) A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és 
közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 500.000 Ft hitelösszeg, 3 év futamidő, 2,492% rögzített havi hitelkamat 
figyelembevételével került meghatározásra. A THM értéke az egyes ügyletekre jellemző hitelkamat függvényében változik. 
A 2020.10.31-ig igénybe vett részletfizetési szolgáltatások esetében a THM értéke (12,55%) 500.000 Ft hitelösszeg, 3 év futamidő, 0,990% 
rögzített havi hitelkamat figyelembevételével került meghatározásra. 
 
 
 

HITELKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ LIMITEK 

Napi összeg limitek Alapértelmezett mérték Típus Maximális mérték 

Készpénzfelvételi limit 200.000 Ft / nap megadható / módosítható 200.000 Ft / nap 

Vásárlási limit 400.000 Ft / nap megadható / módosítható számlaegyenleg erejéig 

 

Napi tranzakciószám limitek Alapértelmezett mérték Típus Időzáras napi tranzakciószám 
limit 

ATM készpénzfelvételi limit 5 db / nap kizárólag időzáras limitként 
módosítható 

maximum 20 db / nap 

POS vásárlás és készpénzfelvétel 20 db / nap kizárólag időzáras limitként 
módosítható 

- 

 
Alapértelmezett limitek 
Ügyfeleink a napi készpénzfelvételi, illetve a napi vásárlási limitek mértékét a fentiektől eltérő mértékben is meghatározhatják, a vonatkozó, 
maximum összegen belül. Ügyfeleink a napi készpénzfelvételi, illetve a napi vásárlási összeg limitet díjmentesen meghatározhatják, írásban, 
bármely bankfiókban vagy NetBankon, az ÁSZF-ben foglaltak szerint. 
 
 
Időzáras limitek 
A Bank ügyfelei számára lehetőség nyílik az összeg és tranzakciószám limitek egy, az ügyfél által meghatározott időtartam erejéig történő 
átmeneti módosításra TeleBankon vagy NetBankon keresztül díjmentesen. Az időzáras limit maximálisan megadható érvényességi ideje 48 
óra. Az időzáras limit érvényességének lejártát követően a bankkártya használatára vonatkozó limitek automatikusan visszaállnak az időzáras 
limit beállítása előtti értékre. 

Érintés nélküli fizetés esetén alkalmazott limitek: 

Belföldi tranzakciós összeg limit 2020.04.14-ig: 5.000 Ft / tranzakció 

Belföldi tranzakciós összeg limit 2020.04.15-től: 15.000 Ft / tranzakció 

Külföldi (elfogadóhelyi) tranzakciós összeg limit: országonként kerül meghatározásra 

 

MasterCard MoneySend / Visa Original Credit limitek: 

MasterCard MoneySend / Visa Original credit jóváírási limit: 200.000 Ft / nap – a limit nem módosítható sem állandó, sem időzáras limitként 

http://www.istyle.hu/
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Készpénzbefizetés ATM-en: 

A befizetésre alkalmas ATM-eken keresztül egyszerre 50 db bankjegy fizethető be. A befizetésre alkalmas címletek az alábbiak: 500 Ft, 1 000 
Ft, 2 000 Ft,  5000 Ft, 10 000 Ft, 20 000 Ft. A befizethető bankjegyek darabszáma az ATM tranzakció időpontjában fennálló szabad 
tárolókapacitása függvényében korlátozott lehet. ATM-en keresztül történő Készpénzbefizetés kizárólag nem lezárt, forint (HUF) hitelszámlára 
történhet. Készpénzbefizetés nem lehetséges inaktív, lejárt, letiltott vagy egyéb okból érvénytelen hitelkártyával. 

 

Hitelkártya teljes hiteldíj mutatók (THM) kártyatípusonként 

A THM a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv., valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és 
közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Kormányrendelet alapján 375 000 Ft hitel összeg, 12 hónap futamidő, a havi hitelkamat, a havi kártyadíj 
vagy éves díj és a havi számlavezetési díj figyelembevételével került meghatározásra. Felhívjuk figyelmét, hogy minden elszámolási 
időszakban legalább a havi számlakivonatban meghatározott minimum fizetendő összeget kell visszafizetnie. 

Az alábbi táblázatban a Citibanktól átvett eredeti hitelkártya és annak igénylési dátuma alapján meghatározható az adott hitelkártyához tartozó 
havi kamat és THM. 

2016.01-től igényelt hitelkártyák 
Minimum 

hitelösszeg (Ft) 
Maximum 

hitelösszeg (Ft) 

2016.01.01-től 2016.06.30-ig 
igényelt hitelkártyák 

2016.07.01-től igényelt 
hitelkártyák 

Havi kamat THM Havi kamat THM 

Citi Life Hitelkártya,  
Telekom-Citibank Hitelkártya 

100 000 199 000 2,04% 40,2% 

2,00% 39,5% 200 000 299 000 2,42% 39,7% 

300 000 374 000 2,55% 39,6% 

375 000-től  2,64% 40,2% 2,00% 30,1% 

Platinum Hitelkártya 
375 000 599 000 2,15% 39,6% 

2,15% 39,6% 
600 000-től  2,33% 38,4% 

Ultima Hitelkártya 
375 000 599 000 1,49% 37,7% 

1,49% 37,7% 
600 000-től  2,08% 40,0% 

 

2014.07.01 és 2015.12.31. között 
igényelt hitelkártyák 

Minimum 
hitelösszeg 

(Ft) 

Maximum 
hitelösszeg 

(Ft) 

2014.07.01-től 
2014.12.31-ig 

igényelt hitelkártyák 

2015.01.01-től 
2015.06.30-ig igényelt 

hitelkártyák 

2015.07.01-től 
2015.12.31-ig igényelt 

hitelkártyák 

Havi 
kamat 

THM 
Havi 

kamat 
THM 

Havi 
kamat 

THM 

Citi Life Hitelkártya,  
Shell-Citibank Hitelkártya,  
Telekom-Citibank Hitelkártya 

100 000 199 000 2,10% 41,3% 2,08% 41,0% 2,04% 40,4% 

200 000 299 000 2,49% 41,0% 2,49% 41,0% 2,46% 40,5% 

300 000 374 000 2,64% 41,3% 2,61% 40,8% 2,60% 40,6% 

375 000-
től 

 2,70% 41,3% 
2,68% 41,0% 

2,64% 40,4% 

Platinum Hitelkártya 

375 000 599 000 2,24% 41,3% 2,23% 41,1% 2,20% 40,6% 

600 000-
től 

 2,49% 41,2% 
2,48% 41,0% 

2,45% 40,5% 

Ultima Hitelkártya 

375 000 599 000 1,69% 41,4% 1,67% 41,0% 1,49% 37,8% 

600 000-
től 

 2,14% 41,2% 
2,13% 41,0% 

2,10% 40,5% 

 

2013.01.01-től 2014.06.30-ig 
igényelt hitelkártyák 

Minimum 
hitelösszeg 

(Ft) 

Maximum 
hitelösszeg 

(Ft) 

2013.01.01 – 2013.06.30. 
között 

igényelt hitelkártyák 

2013.07.01 – 2013.12.31. 
között 

igényelt hitelkártyák 

2014.01.01 – 
2014.06.30. között 

igényelt hitelkártyák 

Havi kamat THM Havi kamat THM 
Havi 

kamat 
THM 

Citi Life Hitelkártya,  
Shell-Citibank Hitelkártya,  
Telekom-Citibank Hitelkártya 

100 000 199 000 2,31% 44,9% 2,20% 43,0% 2,14% 42,0% 

200 000 299 000 2,70% 44,5% 2,61% 43,0% 2,55% 42,0% 

300 000 374 000 2,85% 44,8% 2,77% 43,4% 2,68% 41,9% 

375 000-től  2,91% 44,9% 2,77%  42,5% 2,73% 41,8% 

Platinum Hitelkártya 
375 000 599 000 2,45% 44,9% 2,31% 42,5% 2,23% 41,1% 

600 000-től  2,68% 44,5% 2,61% 43,3% 2,54% 42,1% 

Ultima Hitelkártya 
375 000 599 000 1,89% 45,0% 1,80% 43,3% 1,73% 42,1% 

600 000-től  2,31% 44,1% 2,23% 42,7% 2,15% 41,3% 

 
 
 
 
 

2012.04.01-től 2012.12.31-ig 
igényelt hitelkártyák 

Minimum 
hitelösszeg 

Maximum 
hitelösszeg 

2012.04.01 – 2012.06.17. 
között igényelt hitelkártyák 

2012.06.18 – 2012.06.30 
között igényelt hitelkártyák 

2012.07.01 – 2012.12.31. 
között igényelt hitelkártyák 
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(Ft) (Ft) esetében  esetében esetében 

Havi kamat THM Havi kamat THM Havi kamat THM 

Citi Life Hitelkártya, illetve 
2012.06.18-tól igényelt Shell-
Citibank és Telekom-Citibank 
hitelkártya 

100 000 199 000 2,46% 43,2% 2,31% 44,7% 2,31% 44,7% 

200 000 299 000 2,85% 44,9% 2,77% 45,5% 2,77% 45,5% 

300 000 374 000 2,95% 44,9% 2,85% 44,6% 2,91% 45,6% 

375 000-től  2,95% 44,3% 2,95% 45,4% 2,95% 45,4% 

Citi Life Hitelkártya Citi Plusz 
csomagban vagy online 
regisztráció alapján történő 
igénylése esetén (kivéve 
hitelkártya típus csere) 

100 000 199 000 2,04% 36,3%  

200 000 299 000 2,04% 31,8% 

300 000 374 000 2,04% 30,3% 

375 000-től  2,04% 29,7% 

Shell–Citibank Ezüst Hitelkártya 

100 000 199 000 2,04% 43,9%  

200 000 299 000 2,61% 44,7% 

300 000 374 000 2,77% 44,5% 

375 000-től  2,85% 44,7% 

Shell–Citibank Arany Hitelkártya 

250 000 299 000 2,15% 43,0%  

300 000 374 000 2,42% 45,2% 

375 000-től  2,46% 43,3% 

Magyar Telekom–Citibank Ezüst 
Hitelkártya 

100 000 199 000 2,04% 43,9%  

200 000 299 000 2,61% 44,7% 

300 000 374 000 2,77% 44,5% 

375 000-től  2,85% 44,7% 

Magyar Telekom–Citibank Arany 
Hitelkártya 

250 000 299 000 2,15% 43,0%  

300 000 374 000 2,42% 45,2% 

375 000-től  2,46% 43,3% 

Platinum Hitelkártya 
375 000 599 000 2,49% 45,4% 2,49% 45,4% 2,52% 46,0% 

600 000-től  2,68% 44,3% 2,68% 44,3% 2,77% 45,8% 

Ultima Hitelkártya 
375 000 599 000 1,90% 45,0% 1,90% 45,0% 1,95% 45,9% 

600 000-től  2,31% 44,0% 2,31% 44,0% 2,42% 45,9% 

 

Havi hitelkamat és THM a 2012.04.01-et megelőzően igényelt hitelkártyák esetében 
Havi 

hitelkamat 
THM 

Citi Life Hitelkártya 2,95% 44,5% 

Citi Life Hitelkártya Citi Plusz csomagban vagy online regisztráció alapján történő igénylése esetén (kivéve 
hitelkártya típus csere) 

2,04% 29,8% 

Shell-Citibank Ezüst Hitelkártya 2,95% 46,8% 

Shell-Citibank Arany Hitelkártya 2,95% 53,1% 

Magyar Telekom–Citibank Ezüst Hitelkártya 2,95% 46,8% 

Magyar Telekom–Citibank Arany Hitelkártya 2,95% 53,1% 

Platinum Hitelkártya 2,45% 44,7% 

Ultima Hitelkártya 2,08% 48,3% 

Citibank Ezüst Hitelkártya 2,95% 46,2% 

Citibank Arany Hitelkártya 2,95% 52,1% 

Malév–Citibank Ezüst Hitelkártya 2,95% 46,8% 

Malév–Citibank Arany Hitelkártya 2,95% 53,1% 

Citi Life Hitelkártya (a 2011. november 28-ig jóváhagyott hitelkártyák esetében) 2,95% 45,9% 

T-Mobile–Citibank Ezüst Hitelkártya 2,95% 45,4% 

T-Mobile–Citibank Arany Hitelkártya 2,95% 49,7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény 5.1. számú melléklet 

- 18 - 

ERSTE MOBILEPAY  

Az Erste MobilePay szolgáltatás az Erste Bank Hungary Zrt. által kibocsátott valamennyi lakossági hitelkártyához igénybe vehető. 
 

Tranzakció megnevezése Díj Esedékesség 

Erste MobilePay regisztráció 199 Ft Azonnal 

Számlafizetés az Erste MobilePay szolgáltatáson keresztül 150 Ft + 0,16%  Azonnal 

Parkolás az Erste MobilePay szolgáltatáson keresztül2 0 Ft - 

Autópálya-matrica vásárlás az Erste MobilePay szolgáltatáson 

keresztül1 
0 Ft - 

Mobiltelefon egyenlegfeltöltés az Erste MobilePay szolgáltatáson 

keresztül 
0 Ft - 

Erste MobilePay alkalmazás keretében digitalizált hitelkártya 

éves díja2 
1990 Ft 

Akció keretében 0 Ft 

Utólagos éves terhelés a 
kártya digitalizáció 

fordulónapján 

 
 
1 Az Erste MobilePay szolgáltatáson keresztül végzett Parkolás és Autópálya-matrica vásárlási tranzakciók esetén kényelmi díj kerül 

felszámításra a szolgáltatást biztosító Cardnet Kártyarendszerek és - Szolgáltatások Zrt. (Cardnet) által, melynek mértékét a Cardnet 

Kártyarendszerek és - Szolgáltatások Zrt. (Cardnet) mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei tartalmaznak. 
2 Az Erste MobilePay alkalmazás keretében digitalizált hitelkártya éves díját akció keretében a Bank elengedi. Az akció visszavonásig 

érvényes. 

 

WIZZ AIR HITELKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁSÁROLHATÓ CSOMAGOK* 

Csomag megnevezése Comfort Csomag Comfort Plus Csomag Esedékesség 

Havi díj 990 Ft 1590 Ft fordulónapon 

Csomagváltási díj** 3990 Ft 3990 Ft fordulónapon 

*2019. április 1-től a WIZZ AIR Hitelkártyához Comfort és Comfort Plus Csomag szolgáltatások vásárolhatók havi díj ellenében 1 éves 
hűségidővel. A Csomag szolgáltatás beállítása és csomagváltás, illetve lemondás minden esetben fordulónapon történik, A Csomag 
vásárlásának díja a következő elszámolási időszak fordulónapján esedékes. A fordulónapot megelőző 5 munkanapig beérkezett igények 
esetén a Csomag szolgáltatás beállítása a következő fordulónapon történik meg, az azt követő igénylések esetén pedig a következő 
elszámolási időszak fordulónapján. A Bank Csomag vásárlásra, illetve Csomagváltásra TeleBankon biztosít lehetőséget.  

**Csomagváltási díj megfizetése és a hátralévő időszakra vonatkozó eredeti Csomaghoz tartozó havi díjak megfizetése mellett, hűségidőn 
belül is van lehetőség csomaglemondásra és csomagváltásra. A Bank abban az esetben számít fel  Csomagváltási díjat, ha az ügyfél Comfort 
Plus Csomagról Comfort Csomagra vált, illetve bármely Csomagról csomagszolgáltatás nélküli Wizz Air Hitelkártyára vált. A Csomagváltási díj 
megfizetése az új csomag első havi díjának megfizetése a következő fordulónapon történik. Az új Csomag megvásárlásával a hűségidő 
újraindul. A Bank promóciós jelleggel nem számít fel Csomagváltási díjat. 

A Csomaghoz tartozó 1 éves hűségidő lejártakor a hűségidő újrakezdődik, amennyiben az adott Csomag még értékesített, illetve az Ügyfél 30 
nappal korábban nem jelzi lemondási szándékát. Amennyiben az Ügyfél lemondja a Csomagot vagy az adott Csomag már nem értékesített, a 
Wizz Air Hitelkártya Csomag Szolgáltatás nélkül él tovább. 

Üdvözlő pontok nem járnak csomagváltással.  

A Comfort és Comfort Plus Csomag teljes körű leírását a WIZZ AIR Részvételi Feltételek tartalmazza. 

 
Díjakra, jutalékokra vonatkozó egyéb meghatározás 

A százalékos mértékben megállapított díjak, jutalékok (továbbiakban együttesen: Díjak) számításának alapját az érintett tranzakciók összege 
képezi. A Díj felszámítása tranzakciónként, a számlavezetés pénznemében, azaz forintban történik. 

A díjmentesség alatt jelen Hirdetmény vonatkozásában minden esetben 0 Ft-ot kell érteni. 

A jelen Hirdetményben feltüntetett valamennyi tételdíj - ideértve az összetett díjaknak a tételdíj részét is - változó, az a Központi Statisztikai 
Hivatal által megállapított fogyasztói árindex mértékével változik. Ez a szabály nem vonatkozik a százalékos díjakra. 

Díjakra, jutalékokra (együttesen: Díjak) vonatkozó fogalmi meghatározások jelen Hirdetmény vonatkozásában: 

Tételdíj: Olyan változó mértékű díj, amely forint összegben kerül meghatározásra, valamint az egyes díjakhoz kapcsolódó forint összegben 
meghatározott minimum és maximum érték, továbbá az összetett díjnak forint összegben meghatározott díjrésze. 

Százalékos díjak: Olyan változó díj, amely százalékban kerül meghatározásra, továbbá az összetett díj százalékban meghatározott része. 
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Összetett díj: Amely áll egy százalékos mértékű díjból, valamint ahhoz kapcsolódóan egy forint összegben meghatározott tételdíjból. 

 

Az Erste Bank hitelkártya szolgáltatásait valamennyi Ügyfele részére az Erste Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek szerint 
nyújtja. A Citibanktól átvett Ügyfelek esetében az ÁSZF szolgáltatásai 2017. február 4.-től érvényesek.  

 

Hitelszámlára bejövő devizautalásokra vonatkozó konverziós szabályok 

Bejövő deviza átutalások, átvezetések 

Átutalás pénzneme Hitelkártya számla 
pénzneme 

Beérkezési 
határidő 

Jóváírás 
értéknapja 2 

Árfolyam 1 

EGT-s deviza 
jóváírás 

(Nem HUF) 

HUF konverzióval 16:00 
Megbízáson 
szereplő eredeti 
értéknap  

 

DV  

 

Nem EGT-s deviza 
jóváírás 

(Nem HUF) 

HUF konverzióval 16:00 
T (de legkorábban a 
Megbízáson 
szereplő eredeti 
értéknap)  

 

DV  

 

SEPA Credit 
Transfer 

jóváírás 
forintszámlán 
konverzióval (Nem 
HUF) 

HUF konverzióval 16:00 
Megbízáson 
szereplő eredeti 
értéknap  

 

DV  

 

1 Jóváírás T napi árfolyamon történik. 

2 Ha a megbízás értéknapja munkaszüneti napra esik, akkor a jóváírás napja a munkaszüneti napot követő első banki munkanap lesz. 

Alkalmazott árfolyamok 

DV – kereskedelmi deviza vételi árfolyam, melyet a Bank  

2020. március 1-ig 11:00 és 12:00 óra között jegyez (DV1) 

2020. március 2-től 11:00 és 11:45 között jegyez (DV2) 

 

 


