Private Banking Hirdetmény
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepétől átvett
Wealth Management ügyfélkörbe tartozó magánszemélyek és
vállalkozások részére
Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng.
szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG – tőzsdetag) és
az
ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.:
41.011/2002.)
Közzététel és hatályba lépés napja: 2015. május 20.

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

Jelen Hirdetmény alkalmazandó azon magánszemélyek és vállalkozások részére,
akik a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe, valamint az ERSTE BANK HUNGARY
ZRT. és az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. által kötött állományátruházás tárgyában
létrejött megállapodás alapján e megállapodás teljesítésének keretében (ennek
dátuma 2012. december 1.), mint a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepénél
„Wealth Management” ügyfelekként nyilvántartott ügyfelek “Private Banking”
ügyfelekként kerültek át az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. -hez és/ vagy az ERSTE
BANK HUNGARY ZRT-hez. 2012. december 1-.jét követően a jelen Hirdetmény
szerinti szolgáltatások, e Hirdetmény szerinti kondíciókkal újonnan már nem kerülnek
értékesítésre.
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I. SZÁMLAVEZETÉS
Az értékpapír számlához kapcsolódó szolgáltatások tekintetében az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.
mindenkor aktuális Díjjegyzékének rendelkezései az irányadóak.
A Bank a következő devizákban vezet számlát: HUF, EUR, USD, GBP és CHF.

1. KAMATOK
Forint folyószámla kamata
0,01 % (EBKM: 0,01%)
Kamatjóváírás negyedévente minden naptári negyedév végén.
A kényszerhitel kamata forint folyószámlán évi 26.5% (THM: 26.85%) terhelés: naptári negyedév végén.
Deviza
USD
EUR
GBP
CHF

Deviza folyószámla
Kamatok
0,01 % (EBKM: 0,01%)
0,01 % (EBKM: 0,01%)
0,01 % (EBKM: 0,01%)
0,01 % (EBKM: 0,01%)

Kényszerhitel kamata
24 % (THM: 24.33 %)
24 % (THM: 24.33 %)
24 % (THM: 24.33 %)
24 % (THM: 24.33 %)

Kamatjóváírás negyedévente minden naptári negyedév végén.
A folyószámla-kamatok számításának képlete:
Tőke * kamatláb százalékban *napok száma1
36.000

1

A kamat számításánál a befizetés értéknapja számít kezdőnapnak és az elszámolás napja végnapnak.
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2. SZÁMLAVEZETÉSI DÍJAK ÉS JUTALÉKOK
Forintszámla-vezetési díjak és jutalékok2
Számlavezetés
Számlazárás a számlanyitástól számított 1 éven belül
Eseti átutalás
VIBER (valósidejű) átutalás
Állandó átutalás
Közüzemi díjak átutalása (csoportos beszedés)
Közüzemi díj átutalás letiltása (csoportos beszedés letiltása)
Nyugdíj átutalás fogadása Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól
Átutalások jóváírása
Saját számlák közötti átvezetés
Devizaszámla-vezetési díjak és jutalékok2
Számlavezetés3

Számlazárás a számlanyitástól számított 1 éven belül
Eseti átutalás*

Állandó átutalás*
Saját számlák közötti átvezetés
Átutalások jóváírása
Egyéb, számlavezetéssel kapcsolatos díjak és jutalékok
Zárolás
Havi rendszeres számlakivonat
Egyéb banki igazolás
12 hónapnál régebbi adatról banki igazolás vagy számlakivonat 5
2001.01.01. előtti adatról banki igazolás vagy számlakivonat6
Bankban maradó posta
Havinál gyakoribb rendszerességű számlakivonat küldése
Külföldre postázandó számlakivonat
Elhalálozási rendelkezés
(vagy elhalálozási rendelkezés módosítása)

Díj / jutalék
5 000 Ft / hó
20 000 Ft
0,17 %, min. 400 Ft / db +
(0,3%, max 6.000 Ft)
0,17 %, min. 12.000 Ft / db +
(0,3%, max 6.000 Ft)
0,17 %, min. 400 Ft / db +
(0,3%, max 6.000 Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Elszámolás
Havonta
Azonnal
Havonta

Díj / jutalék
33 USD / hó vagy
22 EUR / hó vagy
17 GBP / hó vagy
35 CHF / hó
20 000 Ft
0,2 %, min. 2.400 Ft / db +
(0,3%, max 6.000 Ft)
sürgősségi eljárás díja: 5 000
Ft4
0,2 %, min. 2.400 Ft / db +
(0,3%, max 6.000 Ft)
0 Ft
0 Ft

Elszámolás
Havonta

Díj / jutalék
2 500 Ft / db
0 Ft
2 500 Ft / db
10 000 Ft / db
30 000 Ft/db
400 Ft / hó
500 Ft/hó
500 Ft/hó
5000 Ft / év

Elszámolás
Azonnal
Azonnal
Azonnal
Azonnal
Havonta
Havonta
Havonta
Évente

Havonta
Havonta
-

Azonnal
Azonnal

Azonnal
-

3. KONVERZIÓ
Konverzió díja:
Terhelés:

0,25 %, min. 2 400 Ft
azonnal

Amennyiben forintszámláról történik devizautalás, a deviza-kondíciók érvényesek és fordítva.
Amennyiben az ügyfél fizet számlavezetési díjat a forintszámla után, a devizaszámla-vezetés 0 Ft.
4 A sürgősségi eljárás díja 100.000 EUR összeg felett 20.000 Ft
5 Ezen adatokról szóló igazolásokat, kivonatokat a Bank 3 héten belül állítja elő.
6 Ezen adatokról szóló igazolásokat, kivonatokat a Bank 3 héten belül állítja elő.
2
3
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Átváltási árfolyam:
100 000 EUR vagy USD felett:

a IX. fejezet, Alkalmazott árfolyamok c. bekezdésének megfelelően
egyedi megállapodás alapján

4. PÉNZTÁRI KONDÍCIÓK
Forgalmazott valuták: HUF, EUR, USD, GBP, CHF
Készpénz befizetés
Díj / jutalék
Átváltási árfolyam
Forint befizetése forintszámlára
0 Ft
Forint befizetése devizaszámlára
0 Ft
Valuta eladási
Valuta befizetése azonos devizanemű devizaszámlára
0 Ft
közép árfolyamon számolva *
Valuta befizetése forintszámlára
0 Ft
közép árfolyamon számolva
Valuta befizetése más devizanemű devizaszámlára
0 Ft
közép árfolyamon számolva
Csekkek átvétele beszedésre7
0.75%, min.10000Ft
Valuta vételi
Forgalomképtelen valuta bankjegy: amennyiben a sérülés és/vagy hiány a bankjegy felületének nem több mint 49 %-át érinti,
a névérték 65 %-án írjuk jóvá.
* Erste Bank Hungary Zrt. által meghirdetett közép árfolyam


Készpénz felvétel
Forint felvétele forintszámláról
Forint felvétele devizaszámláról*
Valuta felvétele azonos devizanemű devizaszámláról*
Valuta felvétele eltérő devizanemű devizaszámláról*
Valuta felvétele forintszámláról
1.000.000 Ft-nak megfelelő összegnél nagyobb mennyiségű
valuta felvétele valutában
Megrendelt, de fel nem vett készpénz rendelkezésre tartási
jutaléka (Ft, valuta)

Díj / jutalék
0,9 %, min. 900 Ft / db +
(0,6%)
0,9 %, min. 900 Ft / db +
(0,6%)
0,9 %, min. 900 Ft / db +
(0,6%)
0,9 %, min. 900 Ft / db +
(0,6%)
0,9 %, min. 900 Ft / db +
(0,6%)
1,0 %, + (0,6%)

Átváltási árf.
Valuta vételi
Valuta vételi / valuta
eladási
Valuta eladási
Az árfolyam megegyezik a
kisösszegű tranzakcióknál
alkalmazott árfolyammal.

20.000 Ft

-

*Ezen tranzakciók esetén a 900 Ft-os díjat a Bank 3 Eurónak, a 3 600 Ft-os díjat 12 Eurónak tekinti.

Készpénzfelvétel előzetes bejelentésének határideje (a készpénzfelvétel napjához képest)
HUF:

T-1 nap 14:00

Egyéb valuta:

T-2 nap 10:00 óra

II. LEKÖTÖTT BETÉTEK
2014. augusztus 15-től a jelen hirdetmény szerinti valamennyi lekötött betéti termék értékesítését felfüggesztjük.
Az aktuálisan futó ismétlődő lekötött betétek a betétek felmondásáig élnek.
Lekötött betétekre vonatkozó általános feltételek:

A lekötött betétből részösszeget felvenni nem lehet.

A lekötött betét határidő előtt történő felmondása esetén a Bank kamatot nem térít.

7

A beszedésre átvett csekk minimum összege 100 EUR.
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Forint betétlekötések kamatai
Lekötési
idő
1 hét

Kam at
/év
0,05%

eseti
EBKM
0,05%

ism étlődő
EBKM
0,05%

2 hét

0,05%

0,05%

0,05%

3 hét

0,05%

0,05%

0,05%

1 hó

0,05%

0,05%

0,05%

2 hó

0,05%

0,05%

0,05%

3 hó

0,05%

0,05%

0,05%

6 hó

0,05%

0,05%

0,05%

9 hó

0,05%

0,05%

0,05%

12 hó

0,05%

0,05%

0,05%

Deviza betétlekötések kamatai
1 hét

2 hét

Minim um
összeg

Kam at/év

eseti EBKM

EUR

200 –

0,00%

0,00%

ism étlődő
EBKM
0,00%

USD

300 –

0,00%

0,00%

0,00%

CHF

300 –

0,00%

0,00%

0,00%

GBP

100 –

0,05%

0,05%

0,05%

Deviza

0,05%

ism étlődő
EBKM
0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

3 hó

1 hó

0,05%

eseti
EBKM
0,05%

ism étlődő
EBKM
0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

Kam at/év

Kam at/év

eseti EBKM

EUR

200 –

0,05%

0,05%

ism étlődő
EBKM
0,05%

0,05%

ism étlődő
EBKM
0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

USD

300 –

0,05%

0,05%

0,05%

CHF

300 –

0,05%

0,05%

GBP

100 –

0,05%

0,05%

0,05%

eseti
EBKM
0,05%

ism étlődő
EBKM
0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

Kam at/év

9 hó

0,05%

eseti
EBKM
0,05%

ism étlődő
EBKM
0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

Kam at/év

2 hó

eseti
EBKM
0,05%

Kam at/év

6 hó

Minim um
összeg

Deviza

3 hét

eseti
EBKM
0,05%

Kam at/év

12 hó

0,05%

eseti
EBKM
0,05%

ism étlődő
EBKM
0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

Kam at/év

0,05%

eseti
EBKM
0,05%

ism étlődő
EBKM
0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

Kam at/év

Az AUD betétek kamata megegyezik az USD betéti kamattal.
A betéti kamatok számításának képlete:
tőke * kamatláb %-ban * napok száma8
36.000

A Bank által megállapított kamat megegyezik az egységes betéti kamattal (EBKM). Bank az EBKM mértékét a 82/2010.
Korm.r. szerint számítja ki.

III. HITELEK
Adatszolgáltatás Központi Hitelinformációs Rendszerből (KAR)

1.

SZEMÉLYI KÖLCSÖN:

Hitelösszeg:
8
9

10 000 Ft / alkalom

5 000 000 Ft-tól9

A kamat számításánál a befizetés értéknapja számít kezdőnapnak és az elszámolás napja végnapnak.
A kölcsön devizaneme lehet továbbá EUR, CHF, GBP, USD

6

Lejárat:
Kezelési költség:
Előtörlesztési díj:

12 hónap
az elfogadott hitelösszeg max. 3%-a10
az előtörlesztett összeg 05%-a11

Fedezetcsere díja:

a fedezet értékének 1,5 %-a, min. 20 000 Ft

Minden hitelre
A megállapodás módosításának díja:
10 000 Ft
Előtörlesztés miatti szerződésmódosítás díja12: 0.5%, min. 10 000 Ft
 Hitelkamat
A hitelkamatok számításának képlete:
tőke * kamatláb %-ban * napok száma
36 000

Tőketörlesztés és hitelkamatok elszámolási feltételei egyedi megállapodásban meghatározottak.
 THM
Az egyedi megállapodással meghatározott hitelkonstrukciónak megfelelő teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel igénylésekor
kerül megállapításra. A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével történik és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel
kamat-, illetve árfolyamkockázatát.
A teljes hiteldíj mutató meghatározása a „teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről” című a
83/2010. (III.25.) kormányrendelet alapján kerül sor az alábbi képlet szerint:

Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első
hitelfolyósításig fizetendő költségekkel,
Dl: az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege,
m: a hitelfolyósítások száma,
m’: az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma,
tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0,
sl: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve,
X: a THM értéke

A konkrét THM értéket a hitel-, illetve kölcsönszerződésben tüntetjük fel.

2.

Bankgarancia

Kibocsátás:
Módosítás:
Fizetés igénybejelentés esetén:

3 % / év, min. 50 000 Ft
25 000 Ft
0.15%, min. 3 500 Ft

IV. SZAKÉRTŐI TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK
Az alábbi szolgáltatásokat külső –nem banki- szakértők nyújtják.

Esedékessége a Bank által küldött értesítő alapján, a szerződéskötést megelőzően
Nem illeti meg a hitelezőt az (1) bekezdés szerinti költségtérítés, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal a fogyasztó által teljesített
előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.
10

11

12

Amennyiben nem a futamidő, hanem a törlesztő-részlet nagysága változik.
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1. ADÓTANÁCSADÁS




Adóbevallás készítése
Ügyfél képviselete hatóságok felé
Örökösödési ügyek intézése

INGATLAN TANÁCSADÁS




Hazai és külföldi ingatlan-befektetések intézése
Ingatlan vétel-eladás
Értékbecslés

MŰTÁRGY TANÁCSADÁS




Műtárgy befektetések intézése
Műtárgy vétel-eladás
Értékbecslés

JOGI TANÁCSADÁS


Gazdasági és polgári ügyek intézése

MERGERS & ACQUISITIONS TANÁCSADÁS




Vállalateladás
Forrásbevonás
Átstrukturálás

V. EGYEDI KONSTRUKCIÓK
Ügyfeleink egyedi igényeinek megfelelő befektetési és hitelezési konstrukciók kialakítását és kivitelezését vállaljuk.

VI. KÁRTYA ÉS ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK (TELEBANK, NETBANK, SMS) KONDÍCIÓK
- Magánszemélyek esetén:
A bankkártyákhoz (fő és társkártya) és az elektronikus szolgáltatásokhoz (Telebank, Netbank, SMS)
kapcsolódó díjak tekintetében az Erste Bank Hungary Zrt. mindenkor aktuális Private Banking Plusz
Hirdetményében feltüntetett Private Banking Plusz Számlacsomag keretében vagy ahhoz
kapcsolódóan igénybett bankkártyák és elektronikus szolgáltatások kondíciói az irányadóak
- Vállalkozások esetén:
A bankkártyákhoz (fő és társkártya) és az elektronikus szolgáltatásokhoz (Telebank, Netbank, SMS)
kapcsolódó díjak tekintetében az Erste Bank Hungary Zrt. mindenkor aktuális Mikrovállalati
Hirdetményében feltüntetett bankkártyák és elektronikus szolgáltatások kondíciói az irányadóak.

VII. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYOK
MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSA
Papíralapú megbízások a Bank nyitvatartási órái alatt nyújthatók be:
 Hétfő – csütörtök: 08.00-17.00
 Péntek: 08.00-16.00
Bankunk tárgynapi feldolgozásra csak a végső beadási határidőig beérkezett megbízásokat fogadja be. A végső benyújtási
határidő után beadott megbízásokat – külön megállapodás hiányában - Bankunk csak másnapi feldolgozásra fogadja be.

8

Amennyiben a végső beadási határidő után benyújtott megbízás aznapi feldolgozását kéri, kérjük, hogy értesítse Bankunk
Ügyfélszolgálatát. A végső beadási határidő után benyújtott megbízások esetében a Bank mindent elkövet a megbízás
aznapi feldolgozása érdekében, de nem garantálja a megbízás teljesítését / feldolgozását akkor sem, amennyiben a fedezet
rendelkezésre áll és a megbízást az ügyfél szabályosan benyújtotta és a díj mértékét elfogadta.
Bankunk állandó és előre értéknapozott megbízásokat is befogad. Amennyiben a megbízás értéknapja bankszünnapra esik,
a megbízást a Bank a megadott értéknapot követő első banki munkanapon teljesíti.
MEGBÍZÁS TÁRGYNAPON TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

A megbízás tárgynapon a végső beadási határidő előtt a Bank részére továbbításra került;

A megbízás a banknál bejelentett módon aláírásra került;

A fedezet legkésőbb a végső beadási határidőig a pénzforgalmi bankszámlán rendelkezésre áll;

A megbízás teljesítéséhez szükséges adatok a megbízáson hibátlanul megadásra kerültek, mint
o Kedvezményezett neve
o Kedvezményezett számlaszáma (EGT utalás esetén IBAN formátumban kötelező megadni.)
o Utalandó összeg
o Kedvezményezett bank SwiFt kódja (EGT utalás esetén kötelező megadni.)
A hiányzó adatok, illetve a hibásan megadott adatok miatt felszámított díjat a Bank az ügyfélre továbbterheli.
Felhívjuk figyelmüket, hogy Bankunk a papíralapú nyomtatványon, illetve az elektronikus terminálban rögzítendő, illetve a
jogszabályban előírt adatok hiánytalan és helyes megadása esetén teljesíti a fizetési megbízást.
Hiányosan megadott megbízásokat csak a helyesbítést követően teljesít a Bank. Az adatok bekérésével, pótlásával
kapcsolatosan felmerült költségek az ügyfélre továbbhárításra kerülnek.

FEDEZETLEN MEGBÍZÁSOK KEZELÉSE
A fedezettel nem rendelkező papíralapú és elektronikus átutalási megbízások – külön megállapodás hiányában – tárgynapon
(értéknapos megbízás esetén, a megadott értéknapon) automatikusan törlésre kerülnek. Csoportos átutalási megbízások
esetén részteljesítés nincs, fedezethiány esetén a teljes csomag törlésre kerül.
A papír alapon benyújtott eseti, állandó és csoportos megbízásokat a Bank D+1 napig tartja sorban.
BANKHOZ BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE ÉS VISSZAHÍVÁSA
Bankunk az elektronikusan és papíralapon beérkezett –fedezettel rendelkező-átutalási megbízások módosítását és
törlését kizárólag bankszerűen aláírt, egyértelmű, valamennyi adatot tartalmazó írásbeli kérelem alapján végzi el.
Megbízás típusa
Giro rendszeren indított belföldi egyszerű és
csoportos Ft átutalási megbízások módosítása és
törlése
Giro rendszeren indított belföldi egyszerű és
csoportos Ft átutalási megbízások visszahívása*
Viber rendszeren indított belföldi Ft átutalási
megbízások módosítása, törlése
Deviza átutalási megbízások módosítása, törlése
feldolgozás előtt
Deviza átutalási megbízások módosítása és
törlése feldolgozás után

Megbízás
benyújtásának
módja
 papíralapú
 elektronikus




Nem lehetséges
Nem lehetséges

 papíralapú
 elektronikus

















nem lehetséges
A tárgynapot követő 30 munkanapig
lehetséges
Nem lehetséges
Nem lehetséges
D nap, 11.00 óráig lehetséges
D nap, 11.00 óráig lehetséges
A Swift üzenet kiküldése után csak
fogadó/fogadó bank hozzájárulásával
lehetséges

papíralapú
elektronikus
papíralapú
elektronikus
papíralapú
elektronikus

Megbízás benyújtásának végső
határideje
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SCT (Sepa credit transfer) módosítása és törlése
Felhatalmazó levélen alapuló beszedési, csoportos
beszedési megbízások csomag
kezdeményezésének törlése

 elektronikus
 Elektronikus
 Papíralapú





Nem lehetséges
Nem lehetséges
Nem lehetséges

Felhívjuk figyelmüket, hogy Bankunk a módosítási és törlési kérelem teljesítését akkor sem tudja garantálni, ha az időben és
az előírt módon került benyújtásra.
Csoportos beszedési megbízás visszavonására a terhelési napot megelőző banki munkanapon 09.00 óráig van lehetőség.
*VISSZAHÍVÁS
2012 július 2-val lehetőség van a tévesen Giro rendszeren keresztül indított egyszerű és csoportos Ft átutalási megbízás
visszahívására. Átutalási megbízás visszahívását a feldolgozási napot követő 30 munkanapon belül van lehetőség.
Amennyiben az átutalási megbízás még nem teljesült ( a kedvezményezett számláján még nem került jóváírásra) a
megbízás (esetlegesen a kedvezményezett bankja által felszámított díjjal csökkentett) ellenértéke várhatóan még a
feldogozás napján, de legkésőbb az eredeti tranzakció indítását követő 60.munkanapon visszautalásra, jóváírásra kerül az
ügyfél számláján.
Amennyiben az átutalási megbízás a visszahíváskor már teljesítésre került, (az utalás összegét a kedvezményezett
számláján jóváírták) az átutalási megbízás ellenértéke csak a kedvezményezett jóváhagyásával, jóváhagyását követően
kerülhet visszaindításra az utaló számlájára, ami legkésőbb az eredeti tranzakció indítását követő 60. munkanapig
lehetséges.
 Alkalmazható költségmegosztási módok az átutalások esetében
Költségviselési módok

SHA

Az utaló bankjánál felmerült költséget
az utaló, a tovább felmerülő költséget
a kedvezményezett viseli.
Az átutalással összefüggésben
felmerülő valamennyi költséget az
utaló fél vállalja (a kedvezményezett
fél bankköltségét is).
Az átutalással összefüggésben
felmerülő valamennyi költséget a
kedvezményezett fél vállalja (az utaló
bankjánál felmerült bankköltségét is).

OUR

BEN

EGT államba irányuló és EGT állam
devizanemében teljesített átutalás
konverzió nélkül

EGT államba irányuló és
EGT állam
devizanemében teljesített
átutalás konverzióval

Minden egyéb
esetben*

Alkalmazható

Alkalmazható

Alkalmazható

Nem alkalmazható

Alkalmazható

Alkalmazható

Nem alkalmazható

Nem alkalmazható

Alkalmazható

* - Nem EGT államba irányuló, EGT állam devizanemében teljesített átutalás
- EGT államba irányuló, nem EGT állam devizanemében teljesített átutalás
- Nem EGT államba írányuló, nem EGT állam devizanemében teljesített átutalás
ALKALMAZOTT ÁRFOLYAMOK
 Átutalási megbízások konverzióval
A Bank az átutalások (utalás, hatósági utalás, átutalási végzés), beszedési megbízás során végzett
konverzióknál –külön megállapodás hiányában – a saját árfolyamait használja. A Bank a különböző fizetési
megbízások esetén az alábbi árfolyamokat alkalmazza:
Alkalmazott
árfolyam

Fixing időpontja

Jóváírások
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Bankon kívülről érkező
jóváírások

Bankon belülről érkező
jóváírások

EGT devizanemben, EGT devizanemű
számlára 12:00-ig beérkező utalás

DV1* vagy
DV1-DE1**

11:00 és 12:00 óra
között

EGT devizanemben, EGT devizanemű
számlára 12:00 és 16:30 között
beérkező utalás
EGT devizanemben, de nem EGT
devizanemű számlára beérkező utalás

DV1* vagy
DV1-DE1**

11:00 és 12:00 óra
között

DV1* vagy
DV1-DE1**

11:00 és 12:00 óra
között

Nem EGT devizanemben bármely
devizanemű számlára beérkező utalás

DV1* vagy
DV1-DE1**

11:00 és 12:00 óra
között

Bankon
belüli
utalás
EGT
devizanemben, EGT devizanemű
számlára beérkező utalás
Bankon
belüli
utalás
EGT
devizanemben,
de
nem
EGT
devizanemű számlára beérkező utalás
Bankon belüli utalás nem EGT
devizanemben, bármely devizanemű
számlára beérkező utalás

-

-

-

-

-

-

EGT
devizanemben
és
EGT
devizanemű számláról indított, bankot
elhagyó átutalás
EGT devizanemben, de nem EGT
devizanemű számláról indított, bankot
elhagyó átutalás
Nem EGT devizanemben bármely
devizanemű számláról indított, bankot
elhagyó átutalás
EGT
devizanemben
és
EGT
devizanemű számláról indított, bankon
belüli átutalás
EGT devizanemben, de nem EGT
devizanemű számláról indított, bankon
belüli átutalás
Nem EGT devizanemben, bármely
devizanemű számláról indított bankon
belüli átutalás

DE2* vagy
DV2-DE2**

16:00 és 17:00
óra között

DE2* vagy
DV2-DE2**

16:00 és 17:00
óra között

DE2* vagy
DV2-DE2**

16:00 és 17:00
óra között

DE1* vagy
DV1-DE1**

11:00 és 12:00
óra között

DE1* vagy
DV1-DE1**

11:00 és 12:00
óra között

DE1* vagy
DV1-DE1**

11:00 és 12:00
óra között

Terhelések

Bankot
elhagyó terhelések

Bankon
belüli terhelések

* ha a jóváírandó vagy terhelendő számla devizaneme HUF
** ha a jóváírandó vagy terhelendő számla devizaneme HUF-tól eltérő egyéb deviza

Alkalmazott árfolyamok
DV1 – kereskedelmi deviza vételi árfolyam, melyet a Bank 11:00 és 12:00 óra között jegyez
DV2 – kereskedelmi deviza vételi árfolyam, melyet a Bank 16:00 és 17:00 óra között jegyez
DE1 – kereskedelmi deviza eladási árfolyam, melyet a Bank 11:00 és 12:00 óra között jegyez
DE2- kereskedelmi deviza eladási árfolyam, melyet a Bank 16:00 és 17:00 óra között jegyez

A Bank fenntartja a jogot, hogy a fentiekben megadottaktól eltérően –a piaci mozgások függvényében - naponta
akár többször is módosítsa a meghirdetett Devizaárfolyamo(ka)t az ügyfelek egyidejű értesítése mellett.
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A Bank – külön megállapodás hiányában – csak azokban a devizanemekben megadott átutalási megbízásokat
fogad el, amelyekben árfolyamot jegyez.
 Pénztári tranzakciók
A Bank az általa működtetett pénztárban EUR, USD, CHF és GBP valuták esetén mindenkor a saját árfolyamait
használja.
 Díjak, jutalékok
Amennyiben a felmerülő díjak, jutalékok nem a számla devizanemében vannak meghatározva, a Bank az
átváltás során az adott napra érvényes MNB árfolyamot alkalmazza.
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VIII. TÁJÉKOZTATÓ A VÉGSŐ BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐKRŐL ÉS AZ ÁTUTALÁSI
MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL
1. FT TRANZAKCIÓK, ÁTUTALÁSOK KONVERZIÓ NÉLKÜL


Bankot elhagyó Ft átutalás Giro rendszeren keresztül
Megbízás beadási határideje tárgynapi
feldolgozásra

Számlatulajdonos számlájának terhelése

Papíralapú megbízás esetén:

Hétfő-csütörtök: 14:00 óráig D nap

Pénteken 12:00 óráig D nap
Elektronikus megbízás alapján:

Hétfő-péntek: 15:00 óráig, D nap

Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának
nostro számlája jóváírásra kerül

D nap

D+1 nap

D nap

D nap

 Jóváírások Giro rendszeren keresztül
A Bank nostro számlájának a jóváírása

Számlatulajdonos
számlájának jóváírása

D nap

D nap

ELEKTRONIKUSAN ÉS PAPÍRALAPON BENYÚJTOTT FT UTALÁS – TERHELÉS
Kedvezményezett bank nostro számlája jóváírásra kerül (deviza
értéknap)
D nap, legkésőbb a befogadástól számított 4 órán belül
D nap, legkésőbb a befogadástól számított 4 órán belül
D nap,legkésőbb a befogadástól számított 4 órán belül
D nap
D nap, haladéktalanul
D nap, haladéktalanul
D nap, haladéktalanul

Kimenő egyszerű Ft utalás Giro rendszeren keresztül
Kimenő csoportos átutalás Giro rendszeren keresztül (csak elektronikus)
Kimenő állandó Ft átutalás Giro rendszeren keresztül
Határon átnyúló Ft utalás
Bankon belüli egyszerű Ft utalás
Bankon belüli csoportos Ft átutalás
FORINT UTALÁS – JÓVÁÍRÁS

Kedvezményezett számlája jóváírásra kerül
(deviza értéknap)
D nap, haladéktalanul

Bejövő Ft átutalás Giro rendszeren keresztül (IG2)


Bankot elhagyó Ft átutalás Viber rendszeren keresztül
Megbízás beadási határideje tárgynapi
Számlatulajdonos számlájának terhelése
feldolgozásra
Papíralapú megbízás esetén:

Hétfő- péntek: 14:30 óráig, D nap
Elektronikus megbízás alapján:

Hétfő- péntek: 15:00 óráig, D nap





Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának
nostro számlája jóváírásra kerül

D nap

D nap

D nap

D nap

Jóváírások VIBER rendszeren keresztül
A Bank nostro számlájának a jóváírása

Számlatulajdonos számlájának
jóváírása

D nap

D nap

Határon átnyúló Ft átutalás SwiFt rendszeren keresztül
Megbízás beadási határideje tárgynapi
SZÁMLATULAJDONOS SZÁMLÁJÁNAK
feldolgozásra
TERHELÉSE
Papíralapú megbízás esetén:

Hétfő- péntek: 13:00 óráig, D nap

D nap

Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának
nostro számlája jóváírásra kerül
D+1 nap
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Elektronikus megbízás alapján:

Hétfő- péntek: 15:00 óráig, D nap


D nap

Bankon belüli Ft átvezetések és átutalások (jóváírások és terhelések)
Megbízás beadási határideje tárgynapi
SZÁMLATULAJDONOS SZÁMLÁJÁNAK
feldolgozásra
TERHELÉSE
Papíralapú megbízás esetén:

Hétfő-péntek: 13:00 óráig, D nap
Elektronikus megbízás alapján:

Hétfő-péntek: 14:00 óráig, D nap

D+1 nap

Kedvezményezett számlájának jóváírása

D nap

D nap

D nap

D nap

2. DEVIZA TRANZAKCIÓK KONVERZIÓ NÉLKÜL






Bankot elhagyó átutalások konverzió nélkül EGT devizanemekben
Megbízás beadási határideje
Számlatulajdonos számlájának terhelése
tárgynapi feldolgozásra
Papíralapú megbízás esetén:

Hétfő-péntek 13.00 óráig, D nap

D

D+2

Elektronikus megbízás alapján:

Hétfő-péntek 15.00 óráig, D nap

D

D+2

Bankot elhagyó devizautalások konverzió nélkül nem EGT devizanemekben
Megbízás beadási határideje
Számlatulajdonos számlájának terhelése
tárgynapi feldolgozásra
D

D+2

Elektronikus megbízás alapján:

Hétfő-péntek 15.00 óráig, D nap

D

D+2

Bankon belüli deviza átutalások és átvezetések konverzió nélkül EGT devizanemben
Megbízás beadási határideje
Számlatulajdonos számlája terhelődik
tárgynapi feldolgozásra

D

D

D

Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának
nostro számlája jóváírásra kerül
(deviza értéknap)

D

D+2

D

D+2

Bejövő devizautalás konverzió nélkül EGT devizanemekben
A bank nostro számlájának jóváírása
Számlatulajdonos számlájának jóváírása
(deviza értéknap)
16:00 óráig, D nap



Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának
nostro számlája jóváírásra kerül
(deviza értéknap)

D

Bankon belüli deviza átutalások és átvezetések konverzió nélkül nem EGT devizanemben
Megbízás beadási határideje
Számlatulajdonos számlája terhelődik
tárgynapi feldolgozásra
Papíralapú megbízás esetén:

Hétfő-péntek 13.00 óráig, D nap
Elektronikus megbízás alapján:

Hétfő-péntek 15.00 óráig, D nap



Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának
nostro számlája jóváírásra kerül
(deviza értéknap)

Papíralapú megbízás esetén:

Hétfő-péntek 13.00 óráig, D nap

Papíralapú megbízás esetén:

Hétfő-péntek 13.00 óráig, D nap
Elektronikus megbízás alapján:

Hétfő-péntek 15.00 óráig, D nap


Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának
nostro számlája jóváírása kerül
(deviza értéknap)

D nap

Bejövő devizautalás konverzió nélkül nem EGT devizanemekben
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A bank nostro számlája jóváíródik
(deviza értéknap)

Számlatulajdonos számlája jóváíródik

16:00 óráig, D nap

3.


FT TRANZAKCIÓK KONVERZIÓVAL

Bankot elhagyó Ft átutalás bármely devizanemű számláról - Giro, Viber, Swift
Megbízás beadási határideje
Számlatulajdonos számlájának
tárgynapi feldolgozásra
terhelése
Papíralapú megbízás esetén:

Hétfő-péntek: 13:00 óráig, D nap
Elektronikus megbízás alapján:

Hétfő-péntek: 15:00 óráig, D nap



D nap

Kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatójának nostro számlája
jóváírásra kerül

Alkalmazott árfolyam

D nap

D+2 nap

DV1(giro)-DV2(swift)

D nap

D+1 nap

DV1(giro)-DV2(swift)

Ft jóváírás EGT devizanemű számlára
A Bank nostro számlájának a jóváírása
Bejövő Ft utalás EGT devizanemű számlára

Számlatulajdonos számlájának
jóváírása
D nap

Alkalmazott árfolyam
DE1

D nap, 16:00-ig


Ft jóváírás nem EGT devizanemű számlára
A Bank nostro számlájának a jóváírása
16:00 óráig, D nap

4.


D nap

DE1

Bankot elhagyó devizautalások konverzióval EGT devizanemekben, bármely devizanemű számláról
Megbízás beadási határideje
Számlatulajdonos
számlájának
Kedvezményezett pénzforgalmi
tárgynapi feldolgozásra
terhelése
szolgáltatójának nostro számlája
jóváírásra kerül
(deviza értéknap)
D+2

DV2-DE2

D

D+2

DV2-DE2

Alkalmazott árfolyam

D

D+2

DV2-DE2

D

D+2

DV2-DE2

Bankon belüli deviza átvezetések és átutalások konverzióval EGT devizanemben, EGT devizanemű számláról és számlára
Megbízás beadási határideje
Számlatulajdonos számlája
Kedvezményezett számlája
tárgynapi feldolgozásra
terhelődik
jóváíródik
(deviza értéknap)
Papíralapú megbízás esetén:

Hétfő-péntek 13.00 óráig, D nap
Elektronikus megbízás alapján:

Hétfő-péntek 15.00 óráig, D nap

Alkalmazott árfolyam

D

Bankot elhagyó devizautalások konverzióval nem EGT devizanemekbe, bármely devizanemű számláról
Megbízás beadási határideje
Számlatulajdonos
számlájának
Kedvezményezett pénzforgalmi
tárgynapi feldolgozásra
terhelése
szolgáltatójának nostro számlája
jóváírásra kerül
(deviza értéknap)
Papíralapú megbízás esetén:

Hétfő-péntek 13.00 óráig, D nap
Elektronikus megbízás alapján:

Hétfő-péntek 15.00 óráig, D nap



Alkalmazott árfolyam

DEVIZA TRANZAKCIÓK KONVERZIÓVAL

Papíralapú megbízás esetén:

Hétfő-péntek 13.00 óráig, D nap
Elektronikus megbízás alapján:

Hétfő-péntek 15.00 óráig, D nap


Számlatulajdonos számlájának
jóváírása

Alkalmazott árfolyam

D+1

D+1

DV1-DE1

D+1

D+1

DV1-DE1
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Bankon belüli deviza átvezetések és átutalások konverzióval EGT devizanemben, nem EGT devizanemű számláról és / vagy számlára
Megbízás beadási határideje
Számlatulajdonos számlája
Kedvezményezett számlája
Alkalmazott árfolyam
tárgynapi feldolgozásra
terhelődik
jóváíródik
(deviza értéknap)
Papíralapú megbízás esetén:

Hétfő-péntek 13.00 óráig, D nap
Elektronikus megbízás alapján:

Hétfő-péntek 15.00 óráig, D nap



D+1

D+2

DV1-DE1

D+1

D+2

DV1-DE1

D+1

D+2

DV1-DE1

Alkalmazott árfolyam
DV1

D nap

Bejövő devizautalás konverzióval EGT devizanemekben, nem EGT devizanemű számlára
A bank nostro számlájának jóváírása
Alkalmazott árfolyam
Számlatulajdonos számlájának
(deviza értéknap)
jóváírása
16:00 óráig, D nap



DV1-DE1

Bejövő devizautalás konverzióval EGT devizanemekben, EGT devizanemű számlára
A bank nostro számlájának jóváírása
Számlatulajdonos számlájának
(deviza értéknap)
jóváírása
16.00 óráig, D nap



D+2

Bankon belüli deviza átvezetések és átutalások konverzióval nem EGT devizanemben, bármely devizanemű számláról és / vagy számlára
Megbízás beadási határideje
Számlatulajdonos számlája
Kedvezményezett számlája
Alkalmazott árfolyam
tárgynapi feldolgozásra
terhelődik
jóváíródik
(deviza értéknap)
Papíralapú megbízás esetén:

Hétfő-péntek 13.00 óráig, D nap
Elektronikus megbízás alapján:

Hétfő-péntek 15.00 óráig, D nap



D+1

DV1

D nap

Bejövő devizautalás konverzióval nem EGT devizanemekben, bármely devizanemű számlára
A bank nostro számlájának jóváírása
Alkalmazott árfolyam
Számlatulajdonos számlájának
(deviza értéknap)
jóváírása
16:00 óráig, D nap

DV1

D nap

5. PÉNZTÁRI TRANZAKCIÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. PÉNZTÁRAINÁL


Készpénzbefizetés
Készpénzbefizetés napja

Számlatulajdonos számlájának jóváírása

D nap


Készpénzfelvétel
Készpénz felvétel napja

D nap

Alkalmazott árfolyam
Valutaárfolyam

Számlatulajdonos számlájának terhelése

Alkalmazott árfolyam

D nap

Valutaárfolyam

D nap

6. NEMZETKÖZI CSEKK BESZEDÉSEK
A csekk beszedések teljesítési rendjét az Erste Bank Hungary Zrt. mindenkor aktuális Lakossági bankszámla és betéti
kamat Hirdetménye tartalmazza.

IX. PÉNZTÁRI NYITVATARTÁS
Az Erste Bank Hungary Zrt. bankfiókjainak mindenkori nyitvatartási rendje szerint, amelyet a www.erstebank.hu weboldalon
talál meg.
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