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.)
PRIVATE BANKING HIRDETMÉNYE
Közzététel és hatályba lépés időpontja: 2015. május 20.
1) Az Erste Bank és a Magyar Posta közötti együttműködés megszűnik, ezért 2015. június 1-től a
Magyar Posta hálózatában működő POS terminálokon nem lesz elérhető az egyenleg
lekérdezés.
2) A Private Banking Hitelkártyához kapcsolódó hitelszámlára történő készpénzbefizetés a Magyar
Posta hálózatán, POS terminálon szintén nem lehetséges 2015. június 1-től.
3) 2015. március 2-tól változik a Private Banking ügyfélstátusz feltétele.
4) A Bank 2015. január 15-től megszűnteti az akciós MobilePay kártyaregisztrációt.

Tisztelt Ügyfelünk!
Ön e Hirdetményből tájékozódhat a Private Banking ügyfélstátusz feltételeiről, a Private Banking
szolgáltatásokhoz, Private Banking kondíciókkal köthető ügyletekhez kapcsolódó díjakról, költségekről.
A Hirdetmény utolsó oldala nyújt segítséget azon, az Ön számára legmegfelelőbb egységünk
megtalálásában, ahol Private Banking tanácsadóink készséggel állnak rendelkezésére. Felkérjük,
tanulmányozza át e Hirdetményben foglaltakat és kövesse nyomon Hirdetményünk módosításait!
Figyelmét megköszönve,
ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
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PRIVATE BANKING ÜGYFÉL STÁTUSZ / ÜGYFÉL KISZOLGÁLÁS FELTÉTELEI
A Private Banking ügyfél státusz / ügyfél kiszolgálás feltétele, hogy az Ügyfél ERSTE BEFEKTETÉSI
ZRT-nél vezetett számláinak továbbá az ERSTE BANK HUNGARY ZRT-nél vezetett bankszámláinak
Ügyfél által szabadon felhasználható* összesített hó végi egyenlege elérje a 70.000.000.-Ft-os
összeget. Kivételt jelentenek a 2015.03.02-a előtt Private Banking Megállapodást aláírt ügyfelek, akiknél
a Private Banking ügyfélstátusz feltétele továbbra is az 50.000.000.- Ft-os hó végi összesített egyenleg
megléte (a továbbiakban: Ügyfélstátusz Feltétel). Az egyenleg kiszámítása és az annak alapjául
szolgáló árfolyamok, piaci értékek nem térnek el attól, ahogyan az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. és az
ERSTE BANK HUNGARY ZRT. egyébként a hó végi egyenlegközlő/számlakivonat elkészítése során az
egyenleget megállapítja.
* Az így megállapítandó egyenlegbe nem számít bele pl. azon Eszköz, amely kedvezményezetti zárolás
vagy egyéb jogcímen fennálló zárolás, foglalás tárgya.
Jelen Hirdetmény szerint a Hirdetmény hatályba lépését követően Private Banking Megállapodást aláíró
Ügyfél számára az Ügyfélstátusz Feltétel biztosítására 3 hónap türelmi idő áll rendelkezésre.
A fent meghatározott türelmi idő lejártát követően Társaságaink minden hónap hóvégi egyenlege alapján
vizsgálják az Ügyfélstátusz Feltétel teljesülését és amennyiben az Ügyfél
-

három egymást követő hónapban nem biztosítja az Ügyfélstátusz Feltételt, vagy
12 egymást követő hónapból hat hónapban nem biztosítja az Ügyfélstátusz Feltételt

úgy Társaságaink a Private Banking ügyfélstátuszt/ügyfél kiszolgálást felfüggeszthetik.
Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. és az ERSTE
BEFEKTETÉSI ZRT. minden külön értesítés vagy a Private Banking Megállapodás felmondás nélkül
jogosultak felfüggeszteni az Ügyfél tekintetében a Private Banking szolgáltatások nyújtását és Private
Banking kondíciókkal való kiszolgálást amennyiben a Private Banking ügyfélminősítés / kiszolgálás
előfeltételei a fentieknek megfelelően az Ügyfél tekintetében nem állnak fenn.
Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. és az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. fenntartja a jogot, hogy a Private
Banking ügyfél státusz felfüggesztése esetén a Private Banking szolgáltatásokat és az Ügyfél Private
Banking kondíciókkal való kiszolgálását az Ügyfél vonatkozó benyújtott kérelme alapján állítsa vissza
abban az esetben is, ha a Private Banking ügyfélminősítés előfeltételei az Ügyfél tekintetében újból
fennállnak!
Amennyiben a Bank a Private Banking szolgáltatások nyújtását felfüggeszti - a felfüggesztés
időtartamára - illetve, ha a Private Banking Megállapodás bármely fél részéről felmondásra kerül vagy
az egyéb okból megszűnik, az nem érinti az Ügyfél Befektetési Zrt-vel és Bankkal kötött egyéb
szerződéseinek érvényességét azzal, hogy a Private Banking Megállapodás felmondása esetén jelen
Hirdetmény rendelkezései a továbbiakban nem irányadók, a Hirdetményben foglalt díjak és egyéb
feltételek helyébe a megszűnéstől az adott szerződéshez, szolgáltatáshoz (így forint bankszámla esetén
az Erste Szimpla Bankszámla, devizaszámla esetén az Erste Nemzetközi Bankszámla, Private Banking
Hitelkártya esetén Erste Joker Hitelkártya) kapcsolódó (mindenkori) hatályos általános
díj/kamat/költségtételek és szerződési feltételek lesznek irányadók.

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÜLDÖTT EGYENLEG
Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. („Társaságok”) által küldött
egyenlegközlő részeként értesítést küld az Ügyfél Banknál vezetett Private Banking szolgáltatáshoz
kapcsolódó egyes bankszámlák, lekötött betétek hó végi adatairól.
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PRIVATE BANKING SZOLGÁLTATÁSOK ÉS PRIVATE BANKING KONDÍCIÓKKAL
KÖTHETŐ ÜGYLETEK, KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, KÖLTSÉGEK ÉS KAMATOK

PRIVATE BANKING TANÁCSADÁS
Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT és ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. által nyújtott piaci információ
birtokában a Private Banking Ügyfél által hozott döntésen alapuló, tanácsadói díj ellenében nyújtott
Private Banking tanácsadási szolgáltatás.
DÍJA*
A díj alapját képezi:
-

az Ügyfélnek az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. által kezelt Private Banking Forint és Deviza
Bankszámlán (beleértve ezen bankszámlákon lévő vagy arról lekötött betéteket is) nyilvántartott
pénzkövetelésének napi átlagos állománya.

A díj mértéke:
Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. által felszámított díjalapok összesített értékének 1,00%-a/év.
A díj esedékessége:
A tanácsadási díj időarányosan, naptári negyedévenként, utólag esedékes.
* Az Erste Bank Hungary Zrt. a Private Banking Tanácsadás díját akció keretében 2012. október 31-től
nem számolja fel. Az akció visszavonásig érvényes.

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.
PRIVATE BANKING KONDÍCIÓKKAL KÖTHETŐ ÜGYLETEK ÉS AZOK DÍJAI ÉS KÖLTSÉGEI:
Megnevezés
Számlavezetési díj (Erste befektetési alapok,
ESPA befektetési alapok, Erste saját kibocsátású
kötvények, Erste Strukturált Termék)
Számlavezetési díj (egyéb értékpapírok,
befektetési alapok)
Részvénymegbízások díja (Budapesti
Értéktőzsdén)

Díjtétel

Esedékesség

0 Ft
0,01%/hó

Hónap utolsó napja

0,60%

Tranzakciónként

Ha az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. által nyújtott bármely szolgáltatást a fenti felsorolás nem tartalmaz,
az úgy tekintendő, hogy – eltérő megállapodás hiányában - azon szolgáltatás tekintetében az ERSTE
BEFEKTETÉSI ZRT. vonatkozó Díjjegyzékének rendelkezései az irányadók.
A Referencia- portfolió alapú portfoliókezelési szolgáltatás (DPM szolgáltatás) nyújtásával
kapcsolatosan az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. vonatkozó Díjjegyzékének rendelkezései az irányadók.
Amennyiben egy szolgáltatás tekintetében a fenti felsorolás csak a díjat tartalmazza és az ahhoz
kapcsolódó költséget nem, az úgy tekintendő, hogy – eltérő megállapodás hiányában - adott költségtétel
tekintetében az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. vonatkozó Díjjegyzékének rendelkezései az irányadók.
Az Erste Befektetési Zrt. Üzleti Díjjegyzékének melléklete „Az Erste Befektetési Zrt. hatályos Üzleti
DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról
és költségekről” határozza meg a privát banki státuszú ügyfelek a Private Banking szolgáltatások
keretében a külön megállapodás hatálya alatt kötött egyes befektetési jegy ügyleteknek az Üzleti
Díjjegyzéktől eltérő tranzakciós díjait és egyéb költségeit.
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ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy Private Banking kondíciók kizárólag a jelen Hirdetményben
megjelölt Private Banking számlacsomag keretében igénybe vehető szolgáltatások/köthető ügyletek
tekintetében állnak fenn.
A PRIVATE BANKING BANKSZÁMLA LÁTRA SZÓLÓ KAMATAI
Megnevezés

Éves kamatláb
1

Forint (HUF) látra szóló számla kamata
(számlaegyenlegtől függetlenül)

1 hónapos BUBOR
- 1,50%,
de minimum 0,01%

Deviza (EUR, USD, GBP, CHF) látra
szóló számla kamata (számlaegyenlegtől
függetlenül)

1 hónapos LIBOR
- 1,50%,
de minimum 0,01%

2

EBKM
EBKM = 0,30%,
a 2015.05.19-én érvényes
1
1 hónapos BUBOR
kamatbázissal számolva
EUR EBKM = 0,01%,
USD EBKM = 0,01%,
GBP EBKM = 0,01%,
CHF EBKM = 0,01%
a 2015.05.19-én érvényes
2
1 hónapos LIBOR
kamatbázissal számolva

Napi kamatszámítás, kamatjóváírás havonta, a tárgyhó utolsó napján.

PRIVATE BANKING BANKSZÁMLÁRÓL LEKÖTHETŐ BETÉTEK
1. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény alapján leköthető standard lakossági
betétek
Leköthető minimális összeg:
100.000 Ft, illetve a lekötés napján érvényes deviza közép árfolyamon átszámított euró (EUR),
amerikai dollár (USD), svájci frank (CHF), angol font (GBP) összeg.
Betéti kamatok mértéke, betétlekötés futamideje és a betétek egyéb feltételei:
A mindenkor hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény, Bankszámláról
Lekötött/Elhelyezett Betétek Kamatai című 1.2. számú melléklet szerint.
2. Private Banking Hirdetmény alapján leköthető betétek
2014. augusztus 15-től a jelen hirdetmény Private Banking Hirdetmény Bankszámlákról Leköthető
Forint És Deviza Betétek Kamatai És EBKM Értékei című 1. számú melléklete szerinti valamennyi
lekötött betéti termék értékesítését felfüggesztjük.
A lekötött betétből részösszeget a futamidő lejárta előtt felvenni nem lehet.
A betétlekötés futamidejének lejárta előtt történő felmondása (feltörése) esetén a Bank kamatot nem
térít.
3. 2 hetes jegybanki alapkamathoz kötött forint lekötött betét
1

2

3

BUBOR fogalma: Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti bankközi, referencia jellegű kínálati kamatláb, a kereskedelmi bankok kihelyezési
rátájának átlaga. Az MNB naponta számolja ki és teszi közzé.
Azt az éves kamatlábat jelenti (felfelé kerekítve a legközelebbi tizedes jegyre) amelyet az adott kamatperiódusra, ill. kamatozó időszakra kínálnak
budapesti idő szerint 11:00 órakor vagy akörül két banki nappal az adott kamatperiódus vagy kamatozó időszak kezdő napját megelőzően, és
amely a REUTERS monitor (vagy más hivatalos elektronikus média) azon oldalán jelenik meg amely a Budapesti Bankközi Pénzpiacon a MNB
által közzétett BUBOR kamatlábat tünteti fel. („ BUBOR oldal”)
AZ MNB által közzétett BUBOR kamatláb azon kamatlábak számtani közepe (két tizedes pontosságig kerekítve), amelyek a releváns BUBOR-t
fixáló bankok a Budapesti Bankközi Pénzpiacon az adott időszakra jegyeznek, feltéve hogy legalább négy fixáló bank közül ilyen kihelyezési
kamatlábat állapítanak meg.
LIBOR fogalma: London Interbank Offered Rate. Londoni bankközi, referencia jellegű kínálati kamatláb, melyet egy londoni bank egy másik első
osztályú londoni banknak számít fel rövid lejáratú hitelezés során. A LIBOR a kamatfizetési periódustól, valamint a kérdéses devizától is függ, de
mértékét elsősorban a hitelpiaci kereslet-kínálati viszonyok határozzák meg.
Azt az éves kamatlábat jelenti, amelyet az adott kamatperiódusra, illetve kamatozó időszakra kínál budapesti idő szerint 12:00 órakor a BBA
(British Bankers’ Association – Brit Bankszövetség). A rátát 16 BBA által meghatározott Bank ajánlatából választják ki. Az ajánlatok közül a négy
legalacsonyabbat, illetve négy legmagasabbat nem veszik figyelembe. A ráta értékét a maradék nyolc ajánlat átlaga adja.
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2014. augusztus 15-től a jelen hirdetmény szerinti 2 hetes jegybanki alapkamathoz kötött forint
lekötött betéti termék értékesítését felfüggesztjük.
A lekötött betét kamattal együtt a lejáratot követően visszavezetésre kerül a lekötött betétszámláról a
Private Banking forint bankszámlára, amelyről a betétlekötés történt.
A Bank a betétlekötés futamidejének lejárta előtti felmondása (feltörése) esetén a betét után kamatot
nem fizet.
PRIVATE BANKING BANKSZÁMLÁRÓL VÉGEZHETŐ MŰVELETEK DÍJAI ÉS KÖLTSÉGEI
A Private Banking Bankszámla vezetésére vonatkozó díjakat és ezen bankszámlán végezhető
műveletek díjait, költségeit jelen Hirdetmény tartalmazza azzal, hogy a jelen Hirdetményben
feltüntetésre nem került díjakra, költségekre, jutalékokra és egyéb feltételekre az ERSTE BANK
HUNGARY ZRT. mindenkor hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetménye és annak
mellékletei kerülnek alkalmazásra.
Ha az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. által nyújtott bármely szolgáltatást, meghatározást (pl. árfolyam
megnevezések) az alkalmazott árfolyamot, teljesítési rendet/határidőt a jelen Hirdetmény nem tartalmaz,
az úgy tekintendő, hogy – eltérő megállapodás hiányában - azon szolgáltatás tekintetében az ERSTE
BANK HUNGARY ZRT. mindenkor hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetményének,
illetve Lakossági Hitel Hirdetményének rendelkezései és kondíciói az irányadók.
SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS KONDÍCIÓK
1. Adminisztrációs díjak
Megnevezés

Díjtétel
0 Ft
0 Ft

Bankszámlanyitás
Minimális nyitó összeg
Private Banking lakossági számlacsomag díja*

9.500 Ft

Számlaegyenleg lekérdezés NetBank-on, TeleBank-on keresztül
Betétlekötés és megszüntetés NetBank-on, TeleBank-on,
TeleBank rendszeren kívüli hangrözített telefonon keresztül
Titkos kód megváltoztatás NetBank-on, TeleBank-on keresztül

Esedékesség
Hónap utolsó napja

0 Ft

-

0 Ft

-

0 Ft

-

* A Private Banking lakossági számlacsomag tartalma: Private Banking Forint Bankszámla vezetése, Private Banking Deviza
Bankszámla, MasterCard Gold bankkártya (főkártya), SMS szolgáltatások, NetBank- és TeleBank szolgáltatás. A
számlacsomag díja magában foglalja azoknak a tranzakcióknak a díját, amelyeknél ez feltüntetésre kerül. Jelen Hirdetményben
fel nem tüntetett díjak, jutalékok mértékét a Bank mindenkor hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetménye
tartalmazza.

2. SMS szolgáltatás jutalékai
Megnevezés

Díjtétel

SMS kártyaőr szolgáltatás
Egyenlegközlő
Rövid szöveges
üzenet (SMS)
szolgáltatás

0 Ft
(az egyes tranzakciók
költségét a számlavezetési díj
magában foglalja)

Telebankőr
Interaktív egyenlegközlő
SMS SzámlaŐr szolgáltatás
Internetes vásárlás ellenőrző SMS kód*

* Internetes vásárlás ellenőrző SMS kód bármely bankkártyához igényelhető (kivéve Visa Electron Kölyök Kártya és Visa Virtuális
kártya).
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3. Átutalások és átvezetések
Jóváírások

Díjtétel

Beérkező forint átutalás jóváírása
Beérkező VIBER utalás jóváírása
Beérkező deviza átutalás jóváírása

0 Ft
0 Ft
0 Ft

Forint számla terhére, belföldre irányuló forint tranzakciók
Eseti átutalás bankon kívülre
(GIRO) és belülre
Átvezetés saját számlák között
Fix összegű állandó átutalás
bankon kívülre és belülre
Változó összegű (közüzemi)
átutalás (csoportos beszedési
megbízás) bankon kívülre és
belülre

Díjtétel

Bármely csatornán keresztül

0 Ft

Bármely csatornán keresztül
Papír alapú
Telebank – ügyintézőn keresztül
TeleBank rendszeren kívüli
hangrögzített telefonon keresztül
NetBank-on keresztül

0 Ft

Bármely csatornán keresztül

0 Ft

Deviza és külföldre irányuló forint átutalása, átvezetése
forint és devizaszámla terhére, forint átutalása belföldre
devizaszámla terhére

0 Ft

Díjtétel

Esedékesség

0,2%, min 10 EUR +
(0,3%, max 6.000 Ft)

Tranzakció értéknapján

10 EUR

Tranzakció értéknapján

0 EUR

-

Bankfiókban
Standard átutalás bankon
kívülre bel- és külföldre

SEPA Credit Transfer EUR
átutalás
T-napos EUR/USD átutalás
PriEuró EUR átutalás (4 órán
belüli teljesítéssel)
FIT Payment
Erste Bankcsoporton belüli
EUR átutalás 10 ezer EUR
felett
FIT Payment Erste
Bankcsoporton belüli EUR
átutalás 10 ezer EUR összegig

Standard átutalás bankon belül

TeleBank – ügyintézőn
keresztül
TeleBank rendszeren kívüli
hangrögzített telefonon
keresztül
NetBank rendszeren keresztül
NetBank rendszeren keresztül
NetBank rendszeren keresztül
NetBank rendszeren keresztül
Papír alapú bizonylaton
NetBank rendszeren keresztül
Papír alapú bizonylaton
NetBank rendszeren keresztül
Bankfiókban
TeleBank – ügyintézőn
keresztül
TeleBank rendszeren kívüli
hangrögzített telefonon
keresztül
NetBank rendszeren keresztül

Deviza átutalás az ügyfél EBHban és EIH-nél vezetett
0 Ft
bankszámlái között
Amennyiben a Hirdetmény szerint meghatározott díjnál magasabb díj kerül esedékességkor terhelésre, úgy a terheléssel érintett
tárgyhót követő hónap ötödik munkanapjáig a számlán a különbözet jóváírásra kerül.

4. Saját számlák közötti konverzió díjai
Díjtétel

Esedékesség

Tárgynapi konverzió

0,5 %
(árfolyam: számlakonverziós vételi –
számlakonverziós eladási)*

Tranzakció értéknapján

Értéknapos konverzió (megbízás utáni napon érvényes
árfolyamon)

0,25 %
(árfolyam: kereskedelmi deviza vételi
1 – kereskedelmi deviza eladási 1)*

Tranzakció értéknapján

Azonnali és értéknapos konverzió 100 000 EUR-t elérő,
vagy meghaladó összeg esetén, egyedi árfolyamon

Egyedi megállapodás szerint

Tranzakció értéknapján

Megnevezés
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* A feltüntetett árfolyamokat a napi gazdasági sajtóban és a Private Banking ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben,
Hirdetmény formájában teszi közzé.

Egyedi árfolyam megállapodás keretében nyújtott konverziós szolgáltatás
A Private Banking Ügyfél a Private Banking / Private Banking Plusz Hirdetményben közzétett devizanemekben vezetett
Private Banking Bankszámlái között az Erste Bank Hungary Zrt. (továbbiakban Bank) Árfolyamjegyzéke szerint jegyzett
árfolyamtól eltérő Egyedi árfolyam* jegyzésre vonatkozó ajánlatkéréssel, azonnali vagy értéknapos konverzióra irányuló, ún.
Egyedi árfolyam-megállapodás megkötését kezdeményezhet Privát bankári telefonon keresztül a Private Banking
Hirdetményben közzétett üzleti órákon belül. A szolgáltatás részleteit a Bank Lakossági Bankszámla és Lakossági Betét
Általános Szerződéses Feltételei tartalmazzák.

Privát banki ügyfélstátusz

Private Banking számlaszerződés vagy Private Banking Plusz számlacsomag
szerződés

Private Banking lakossági devizaszámla szerződés a konverzióhoz szükséges
devizák nemében
Szolgáltatás igénybevételének

Erste Befektetési Zrt. Alap megállapodás befektetési szolgáltatások és azok
feltétele:
kiegészítő szolgáltatásai tekintetében

Private Banking megállapodás (3 oldalú)

Private Banking megállapodás kiegészítése telebankon kívüli telefonon és
telefaxon kezdeményezett megbízások tárgyában.
Szükséges pénzügyi fedezet
mértéke

Az ügyleti érték 100%-a, melynek vagy az Ügyfél Bank -nál vezetett bankszámláin, vagy
az Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett értékpapír és/vagy ügyfélszámláin kell
rendelkezésre állnia az ügyletkötés napján .
H-CS: 8:00-16:00, P: 8:00-15:00

Üzleti órák




Értéknapok
T, T+1, T+2 értéknappal
Egyedi árfolyam megállapodás
keretében nyújtott konverziós
szolgáltatás keretében
kereskedhető devizapárok

T (aznapi értéknapos konverzió)
T+1 (üzletkötést követő banki napi értéknapos konverzió)
T+2 (üzletkötést követő második banki napi értéknapos konverzió)

EUR-HUF, USD-HUF, CHF- HUF, GBP-HUF, EUR-USD, EUR-CHF, EUR-GBP, GBPUSD, USD- CHF, GBP- CHF

Egyedi Árfolyam ajánlat Ügyfél
általi elfogadására rendelkezésre
álló időszak

30 másodperc
Egy megbízásnak legalább 5.000 EUR-t el kell érnie (az adott ajánlattal egy időben kínált
árfolyamon kalkulálva)

Ügyleti összeghatárok

0 Ft

Ügyletkötési díj

5. Pénztári tranzakciók
Forint számlán

Díjtétel

Esedékesség

Forint készpénz befizetése

0 Ft

-

Valuta bankjegy befizetés

0 Ft

-

A bankszámláról történő kifizetések díját a Bank mindenkor hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetménye
tartalmazza.
Deviza számlán

Díjtétel

Esedékesség

Számla devizanemével azonos valutában
Készpénz befizetése

0 Ft

-

Készpénz kifizetése

0,5% min 10 EUR + (0,6%)

Hónap utolsó napja

Készpénz befizetése

0,5% min 10 EUR

Hónap utolsó napja

Készpénz kifizetése

0,5% min 10 EUR + (0,6%)

Hónap utolsó napja

Számla devizanemétől eltérő valutában
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6. Egyéb szolgáltatások
Megnevezés

Díjtétel

Esedékesség

0 Ft
(díját a számlavezetési díj magában
foglalja)

-

Havi számlakivonat lakcímre postázva
Egyedi soron kívüli ügyintézés
Belföldre
Európai országokba
Európán kívülre

Fax költségek (oldalanként)

PRIVATE BANKING BANKSZÁMLAVEZETÉSNÉL ALKALMAZOTT TELJESÍTÉSI REND
Az egyes megbízásokra vonatkozó teljesítési rendet, amennyiben jelen Hirdetmény eltérően nem rendelkezik, úgy a Bank
mindenkor hatályos Lakossági bankszámla és betéti kamat Hirdetménye tartalmazza.
TeleBank rendszeren kívüli hangrögzített telefonon keresztül kezdeményezett megbízások benyújtási határideje:

Végső benyújtási határidő

Banki művelet

Hétfő - Csütörtök

Péntek

Bankon kívüli eseti forint átutalás forintszámláról

14:30

14:30

Bankon kívüli eseti forint átutalás devizaszámláról

12:00

11:00

Betétlekötés

14:00

12:00

Betétmegszűntetés

14:00

12:00

Felhatalmazás csoportos beszedésre (módosítás, megszűntetés)

13:00

13:00

Kifogás csoportos beszedési megbízás ellen
(a terhelést megelőző banki munkanapon)

13:00

13:00

Rendszeres átutalás

13:00

13:00

Bankon belüli átutalás, átvezetés konverzió nélkül

14:30

14:30

Bankon belüli átutalás, átvezetés konverzióval

12:00

11:00

Bankon belüli eseti átvezetés konverzió nélkül forintszámláról

14:30

14:30

12:00

11:00

12:00

11:00

12:00

11:00

12:00

11:00

Konverzió a számlatulajdonos bankszámlái között - tárgynapi
értéknappal
Konverzió a számlatulajdonos bankszámlái között - értéknapos
konverzióval
Standard deviza átutalás más banknál vezetett fizetési számla
javára konverzió nélkül
Standard deviza átutalás más banknál vezetett fizetési számla
javára konverzióval

A teljesítési határidőket a Bank mindenkor aktuális Lakossági bankszámla és betéti kamat Hirdetménye tartalmazza

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁS
Forint alapú bankkártyák
Megnevezés

Díjtétel

Esedékesség

Főkártya kibocsátási díj*

0 Ft / új kártya

-

Főkártya éves kártyadíj **

0 Ft / év

-

Készpénzbefizetés Postán POS terminálnál

0 Ft

-

Készpénz felvétel az ERSTE Bank ATM-jénél

0 Ft

-

MasterCard Gold bankkártya

Bankkártya tranzakciós díjak***
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Készpénz felvétel külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből

0 Ft

-

0 Ft
(az egyes tranzakciók,
szolgáltatások költségét a
számlavezetési díj magában
foglalja)

-

Egyéb díjtételek
Egyenleg lekérdezése belföldön ERSTE Bank ATM-nél
Egyenleg lekérdezése saját bankfióki pénztárnál
Egyenleg lekérdezése Postán
Egyenleg lekérdezése egyéb belföldi és külföldi ATM-nél
Kártya postázása belföldre/külföldre
Bankkártya átvétele bankfiókban - az ügyfél kérésére

* A kártya kibocsátási díj a 2009. november 1-től kezdődően kibocsátott új bankkártyák esetén felszámított egyszeri díj, amely a
bankkártya jogviszony hatály alatt bankkártyánként kizárólag az első bankkártya (főkártya/társkártya) kibocsátásakor kerül
felszámításra.
** A Bank a tárgyévre vonatkozó éves kártyadíjat évente, az első kártyagyártás évfordulóikor, az évforduló hónapjának utolsó
munkanapján terheli. Amennyiben az éves kártyadíj esedékességének időpontját megelőzően kártya újragyártás vagy
kártyapótlás történik, az éves kártyadíj esedékességének időpontja nem változik, a terhelés napja az első kártyagyártás
évforduló hónapjának utolsó munkanapja.
*** A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben módosított pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.
törvény (Pft.) 36/A.§-a alapján igénybe vehető havi első 2 db ingyenes készpénzfelvételre, valamint az ingyenes
készpénzfelvételre vonatkozóan tett nyilatkozatok központi nyilvántartására vonatkozó tájékoztatót a Lakossági Bankszámla és
Betéti Kamat Hirdetmény fődokumentuma tartalmazza.
A bankszámlához igényelhető további bankkártyák éves díját és a bankkártya szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb, jelen
Hirdetményben fel nem tüntetett díjakat, jutalékokat a Bank mindenkor aktuális Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat
Hirdetménye tartalmazza.
A bakszámlákhoz igényelhető bankkártyák: VISA Classic, MasterCard Standard, VISA Electron és Maestro bankkártya.
A számlákhoz MasterCard Standard Wizz Air co-branded kártya és Erste SuperShop Bankkártya is igényelhető. A vonatkozó
díjakat a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény 3. sz. melléklete (BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI)
tartalmazza.
Az Erste Bank Hungary Zrt. és Wizz Air Hungary Kft. közötti együttműködés alapján a Wizz Air Betéti kártyához utazási pontgyűjtő
program kapcsolódik, amelynek feltételeit a Pontgyűjtő Feltételek elnevezésű dokumentum tartalmazza, amelynek mindenkor
hatályos változata az Erste Bank honlapján (www.erstebank.hu) található.
Bankkártya tranzakciók, díjak elszámolása
A bankkártya tranzakciók és díjak elszámolására vonatkozó részleteket, valamint az értéknap, a feldolgozás napja és a könyvelés
napja pontos meghatározását a Lakossági Bankkártya Általános Szerződési Feltételei tartalmazza.
Bankkártyával külföldi pénznemben végzett tranzakciók esetében a KártyaŐr szolgáltatás SMS üzenetbeni HUF értéke eltérhet az
ügyfél bankszámláján terhelt értéktől.
A Hirdetményekben megállapított díjkedvezmények szempontjából saját ATM-es készpénzfelvételnek minősülnek a külföldön az
Erste Bankcsoport ATM-jeiből történő készpénzfelvételek is.

Deviza alapú bankkártyák
A Bank az Euroban (EUR), amerikai dollárban (USD), angol fontban (GBP) és svájci frankban (CHF) vezetett deviza
bankszámlákhoz MasterCard Standard Devizakártyát bocsát ki, a társkártyák igénylésének lehetőségével együtt.
A MasterCard Standard Devizakártya használható készpénzfelvételre belföldi és külföldi ATM-eken, a bankkártya elfogadását
biztosító Bankok fiókjaiban (belföldön és külföldön), kereskedelmi fizetésre, illetve egyenleg lekérdezésre a Bank és egyes belföldi
társbankok ATM-jein, a Bank fiókjaiban és a Magyar Posta postahelyein.

Tranzakciós és egyéb díjak:
Megnevezés

Díjtétel

Esedékesség

Készpénz felvétel az ERSTE Bank ATM-jénél

0 EUR

-

Készpénz felvétel külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből

0 EUR

-

Bankkártya átvétele bankfiókban - az ügyfél kérésére

0 EUR

-

MasterCard Standard Devizakártya

Tranzakciós összegek, díjak elszámolása:
A bankkártya tranzakciók elszámolására vonatkozó részleteket, valamint az értéknap, a feldolgozás napja és a könyvelés napja
pontos meghatározását a Lakossági Bankkártya Általános Szerződési Feltételei tartalmazza.
A MasterCard Standard Devizakártyával ATM-en és POS-en végzett tranzakciók bizonylatain a számla felhasználható egyenlege
forintban (HUF) szerepel.
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A bankkártya szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb, jelen Hirdetményben fel nem tüntetett díjakat, jutalékokat, limiteket és további
információkat a Bank mindenkor aktuális Lakossági bankszámla és betéti kamat Hirdetménye tartalmazza.

Bankkártyákhoz kapcsolódó limitek
A Bank a betéti bankkártyához az alábbi napi készpénzfelvételi és vásárlási összeg, ill. tranzakciószám limiteket határozza meg (a
Napi ATM készpénzfelvételi összeg limit maximum és az időzáras napi ATM készpénzfelvételi összeg limit maximum 2013.
február 15. előtt igényelt bankkártyák esetében 2013. április 15-től, a 2013. február 15-től kezdődően igényelt bankkártyák esetén
2013. február 15-től lép hatályba):

Napi POS
összeg limit
(vásárlás és
készpénz
felvétel)
MasterCard
Gold
bankkártya

Napi
készpénzfelvé
te-li összeg
limit ATM-nél
(alapértelmez
ett)

Számlaegyen- 300.000 Ft /
leg erejéig
nap

Napi
készpénzfelvételi összeg
limit ATM-nél
maximum

Időzáras
napi ATM
készpénzfe
lvételi limit
maximum

Napi POS
tranzakciószám limit
(vásárlás és
készpénzfelvétel)

500.000 Ft /
nap

1.000.000
Ft / nap

10 db
tranzakció /
nap

Napi
készpénzf
el-vételi
tranzakci
ó-szám
limit
ATM-nél
5 db
tranzakció
/ nap

Időzáras napi
ATM
készpénzfelvétel
i limit

Maximum 20 db /
nap

Ügyfeleink a napi ATM készpénzfelvételi, illetve a napi POS készpénzfelvételi és vásárlási limitek mértékét a fentiektől eltérő
mértékben is meghatározhatják, a vonatkozó, maximum összegen belül. Ügyfeleink a napi ATM készpénzfelvételi, illetve a napi
POS készpénzfelvételi és vásárlási összeg limitet díjmentesen, írásban, bármely bankfiókban vagy NetBankon; vagy időzáras
limitként TeleBankon vagy NetBankon keresztül is módosíthatják az ÁSZF-ben foglaltak szerint.
Amennyiben Ügyfeleink bankkártyájukhoz a napi ATM készpénzfelvételi és a napi POS készpénzfelvételi és vásárlási állandó
limitösszeg beállításáról nem rendelkeznek, az alapértelmezett limitösszeg kerül beállításra.
A napi tranzakciószám limitek minden bankkártya esetében kizárólag időzáras limitként, díjmentesen, TeleBankon vagy
NetBankon keresztül módosíthatók, az ÁSZF-ben és jelen Hirdetmény Bankkártyához kapcsolódó limitek fejezetében foglaltak
szerint.

Kártya letiltás kezdeményezhető
A bank központjában (bel- és külföldről egyaránt hívható)

36-1-302-5885

Telebank szolgáltatáson keresztül (csak belföldről hívható)

06-40-222-222 (1-es menüpont)

Private Banking Vonalon keresztül (csak belföldről hívható)

06-40-222-555

A MasterCard Gold bankkártyákhoz kapcsolódó különleges, sürgősségi szolgáltatások:
Amennyiben a Kártyabirtokosnak külföldi tartózkodása alatt bankkártyája letiltásra kerül és sürgősen készpénzre vagy
sürgősséggel bankkártyára van szüksége, úgy a Lakossági Bankkártya Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint tarthat
igényt készpénzfelvételre vagy sürgősségi bankkártyára, mely rendelkezéseket a jelen Hirdetmény az alábbiak szerint egészíti ki.
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

Külföldi Sürgősségi bankkártya kibocsátás egyszeri díja**

225 USD / alkalom

* A Bank a fedezetellenőrzés esetében 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 Bankkártya Általános Szerződési Feltételeiben leírtak
szerint kerül terhelésre a kapcsolódó számlán.
** A Bank a szolgáltatás díjával kapcsolatosan az alábbiak szerint jár el: A díjat a sürgősségi készpénz felvételének / a
sürgősségi bankkártya ügyfél részére történő átadásának napján érvényes, a Bank által utolsóként jegyzett számlakonverziós
deviza eladási árfolyamon HUF-ra konvertálja.
A kapcsolódó díj a Lakossági Bankkártya Általános Szerződési Feltételeiben leírtak szerint kerül terhelésre a kapcsolódó
számlán.
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Emelt szintű baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás, asszisztencia szolgáltatás
A biztosítás akkor érvényes, ha a biztosított utazást tesz Magyarország vagy a Biztosított (Kártyabirtokos) állandó lakóhelyét
jelentő ország határain kívül, az utazás harminc 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 telefon / fax: +36 1 458 4465
A biztosítási- és asszisztencia szolgáltatás részletes leírását a "A Baleset-, Betegség és Poggyászbiztosítás Általános Feltételei"
tartalmazza.
Baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás, valamint az asszisztencia-szolgáltatás díját az éves kártyadíj tartalmazza.

PRIVATE BANKING HITELKÁRTYA KONDÍCIÓI
Megnevezés

Mérték

Minimum hitelkeret összeg
A 2014. július 1-től befogadott hitelkártya igénylések esetén

Esedékesség

140 000 Ft

Bankkártyához kapcsolódó díjtételek
Főkártya éves díj

0 Ft

Társkártya éves díj

0 Ft

Kártya újragyártás díja

0 Ft

PIN újragyártás díja

0 Ft

Kártyatiltás, pótlás díja

11.753 Ft

Azonnal

Bankkártya tranzakciós díjtételek
Vásárlás bel- és külföldön

0 Ft

Készpénzbefizetés Postán POS terminálnál
Készpénzbefizetés a Magyar Posta hálózatán POS terminálnál 2015. június 1-től nem
lehetséges.

Készpénzfelvétel bel- és külföldön ATM-nél és bankfiókban POS terminálnál,
illetve Postán POS terminálnál
Egyenleglekérdezés belföldön saját ATM-en, saját bankfiókban, illetve postahelyi
POS terminálon*
Egyenleglekérdezés a Magyar Posta hálózatán POS terminálnál 2015. június 1-től nem
lehetséges.

Egyenleglekérdezés egyéb belföldi és külföldi ATM-nél

0 Ft

400 Ft + 3,1%

Azonnal

0 Ft

0 Ft

Hitelszámlával kapcsolatos kondíciók
minden hónap 10e

Fordulónap (az elszámolási időszak zárónapja)
Türelmi időszak

15 naptári nap

Minimum fizetendő összeg

5%, minimum
2.000 Ft

Havi hitelkamat
A 2015. január 1-től befogadott hitelkártya igénylések esetén

2,75%

Havi hitelkamat
A 2014. július 1. és 2014. december 31. között befogadott hitelkártya igénylések
esetén

2,76%

Havi hitelkamat
A 2014. január 1. és 2014. június 30. között befogadott hitelkártya igénylések
esetén

2,79%

Havi hitelkamat
A 2013. július 1. és 2013. december 31. között befogadott hitelkártya igénylések
esetén
Havi hitelkamat

2,87%

2,95%

A 2013. június 30-ig befogadott hitelkártya igénylések esetén
Teljes hiteldíj mutató9

38,48%

A 2015. január 1-től befogadott hitelkártya igénylések esetén

9

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke
módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
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Megnevezés

Mérték

Késedelmi kamat**

Esedékesség

havi 3,425%

Késedelmi díj ***

2.070 Ft

Türelmi időszak
zárónapján

Kerettúllépési díj ****

2.070 Ft

Fordulónapon havonta

Zárlati díj*****

0 Ft

Bankkártya szolgáltatás egyéb kondíciói
Bankkártya érvényessége

36 hónap

Egy hitelkártyához kibocsátható társkártyák maximális száma

4 db

Rövid szöveges üzenet (SMS) szolgáltatás
Kártyaőr főkártyához és társkártyához

0 Ft

Fordulónapi tájékoztató SMS főkártyához

0 Ft

Hitelkártyával forintban (HUF) végzett tranzakciók összege a feldolgozást követő munkanapon kerül az ügyfelek hitelszámláján
terhelésre/jóváírásra, a nemzetközi kártyaszervezettől a bankhoz való beérkezés értéknapjával.
Hitelkártyával külföldi pénznemben végzett tranzakciók esetében a KártyaŐr szolgáltatás SMS üzenetben szereplő forint (HUF)
értéke eltérhet az ügyfél hitelszámláján terhelt értéktől.
2011. október 17-től a Private Banking Hitelkártya kizárólag egy újonnan bevezetésre kerülő, csak Private Banking Hitelkártyákhoz
elérhető kártyaképpel igényelhető, amelynek elnevezése: „Művészet”. Ezen időponttól minden új, pót, újragyártott és megújított
Private Banking Hitelkártya az új kártyaképpel kerül kibocsátásra.
* A kártyával Erste Bank ATM-en belföldön végrehajtott első egyenleglekérdezés (kártya aktiválása) díjmentes.
** A késedelmi kamat az ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal megnövelt értéke, de nem haladhatja meg az érintett
naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt értékét.
*** A késedelmi díj a hátralékba esett követelésekhez kapcsolódó ügyvitel díja.
**** A kerettúllépési díj a szerződöttnél nagyobb hitelösszeg rendelkezésre tartásának díja.
***** A zárlati díj a hitelszámla vezetéshez, elszámolásához és zárásához, illetve a hitelkeret rendelkezésre tartásához kapcsolódó
havonta terhelt díj.

PRIVATE BANKING FOLYÓSZÁMLAHITEL
Kamat3 mértéke (%/év)

THM4 (teljes hiteldíj mutató)

Esedékesség

Törlesztés módja

1 havi BUBOR1 + 5 %

THM =7,96%, 2015.05.19-én
érvényes 1 havi BUBOR1
kamatbázissal számolva.

hónap utolsó napja

havi kamatfizetés

Díj megnevezése

Mértéke

Esedékesség

1%

hónap utolsó napja

1 % , min. 10.000 Forint

egyszeri

Megfizetés módja
kamattal együtt havonta, a
rendelkezésre tartott
összeg után
hitelkeret megnyitásakor
és ügyfél által történő
módosításakor

Rendelkezésre tartási jutalék
Kezelési költség

Késedelmi kamat mértékét a Bank mindenkor aktuális Lakossági hitel Hirdetménye tartalmazza.
A folyószámlahitelekre közölt THM érték meghatározásakor a kölcsön összege 500 ezer forint, futamideje 1 év. A THM értékek
meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a
mértéke módosulhat azzal, hogy a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek kamatkockázatát.

3
4

A kamat változó.
A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
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ERSTE MOBILEPAY
Tranzakció megnevezése

Díj

Erste MobilePay regisztráció

Esedékesség

199 Ft

Azonnal

Számlafizetés az Erste MobilePay szolgáltatáson
keresztül

150 Ft + 0,16%

Azonnal

Pénzküldés az Erste MobilePay szolgáltatáson
keresztül**

299 Ft + 2,87%

Azonnal

Parkolás az Erste MobilePay szolgáltatáson
keresztül***

0 Ft

-

Autópálya matrica vásárlás az Erste MobilePay
szolgáltatáson keresztül***

0 Ft

-

Mobiltelefon egyenlegfeltöltés az Erste MobilePay
szolgáltatáson keresztül

0 Ft

-

**Az Erste MobilePay szolgáltatáson keresztül végzett Pénzküldés tranzakció esetén a maximum tranzakciós limit 100.000 Ft
*** Az Erste MobilePay szolgáltatáson keresztül végzett Parkolás és Autópálya matricavásárlási tranzakciók esetén kényelmi díj
kerül felszámításra a szolgáltatást biztosító Cardnet Kártyarendszerek és -Szolgáltatások Zrt. (Cardnet) által, melynek mértékét a
Cardnet mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei tartalmaznak.
Összeg limitek

Alapértelmezett érték

Típus

Maximális mérték

Készpénzfelvételi limit

100.000 Ft / nap

Megadható/ Módosítható

200.000 Ft / nap

Vásárlási limit

300.000 Ft / nap

Megadható/ Módosítható

számlaegyenleg erejéig

Tranzakciószám limitek

Alapértelmezett érték

Típus

Időzáras napi tranzakciószám
limit

ATM készpénzfelvételi limit

5 db / nap

kizárólag időzáras
limitként módosítható

maximum 20 db / nap

POS vásárlás és
készpénzfelvétel

10 db / nap

kizárólag időzáras
limitként módosítható

-

Állandó 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,
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.
Általános szabályok
Kamatszámítás és Teljes Hiteldíj Mutató
A Bank a kamatszámítás során a naptári napok szerinti módszert alkalmazza a következő képlet alapján
tőke x kamatláb (%-ban) x napok
kamat=
száma
36 000
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:
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C :
k
D:
l
m:
m’:
t :
k
s:
l
X:

a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első
hitelfolyósításig fizetendő költségekkel,
az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege,
a hitelfolyósítások száma,
az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma,
az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti
időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t = 0,
1
az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja
közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve,
a THM értéke.

Hitelkártya termék esetében a teljes hiteldíj mutató meghatározása az alábbi feltételezések figyelembevételével történik:

A kiszámítás során használt időtartamok években vagy töredékévekben van kifejezve. Egy évet tizenkét egyenlő hosszúságú
hónapból állónak tekint a bank, egy ilyen hónapot 30,41666 napból állónak függetlenül attól, hogy szökőévről van-e szó.

A kezdő időpont a hitelező által nyilvánosan meghirdetett elszámolási időszak első napja.

A teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak tekinteni a bank a hitelező által nyilvánosan meghirdetett elszámolási időszak első
napján.

A teljes hitelösszeget a leggyakoribb lehívási módra alkalmazandó legmagasabb kamattal és díjjal veszi figyelembe a bank.

Az egyes elszámolási időszakokat követő türelmi időszakok végén a nyilvánosan meghirdetett minimális törlesztésekkel és a
futamidő végén a fennmaradó teljes tartozás megfizetésével számol a bank.

A THM meghatározása 375 ezer Ft összegű hitelkeret és egy éves lejárat feltételezése mellett történt.

A kártya kibocsátási díj a hitelfelvétellel összefüggő költségként kezelt. A hitelkártya mögött lévő hitelszámla vezetéséért
felszámított díj a minimális törlesztés részeként kezelt úgy, hogy a tartozás csak a díjon felüli résszel csökken.
A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek
változása esetén a mértéke módosulhat azzal, hogy a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek kamatkockázatát.
Forintban (HUF) végzett tranzakciók elszámolása:
Bankkártyával forintban (HUF) végzett tranzakciók összege a feldolgozást követő banki munkanapon (könyvelési nap) kerül a
Számlatulajdonos bankszámláján 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 bankszámláján terhelésre/jóváírásra, a Bankhoz való beérkezés értéknapjával.
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 devizaeladási 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 a KártyaŐr szolgáltatás SMS üzenetbeni HUF értéke eltérhet az
ügyfél bankszámláján terhelt értéktől.
Az értéknap, a feldolgozás napja és a könyvelés napja pontos meghatározását az ÁSZF tartalmazza.
Kártyaletiltás
TeleBank szolgáltatással:

06/40-22-22-22 (1-es menüpont)

A Bank központjában:

302-5885

A VISA hitelkártyákhoz kapcsolódó különleges, sürgősségi szolgáltatás:
Amennyiben a Kártyabirtokosnak külföldi tartózkodása alatt hitelkártyája letiltásra kerül, és sürgősen készpénzre van szüksége,
úgy a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint tarthat igényt készpénzfelvételre, mely
rendelkezéseket a jelen Hirdetmény az alábbiak szerint egészíti ki.
VISA 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
Külföldi Sürgősségi készpénzfelvétel egyszeri díja**

175 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.
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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 az alábbiak 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
A biztosítás akkor érvényes, ha a biztosított utazást tesz Magyarország vagy a Biztosított (Kártyabirtokos) állandó lakóhelyét
jelentő ország határain kívül, az utazás harminc 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 telefon / fax: +36 1 268 1388
A biztosítási- és asszisztencia szolgáltatás részletes leírását a "A Baleset-, Betegség és Poggyászbiztosítás Általános Feltételei"
tartalmazza.
Baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás, valamint az asszisztencia-szolgáltatás díját az éves kártyadíj tartalmazza.
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A PRIVÁT BANKI SZOLGÁLTATÁS HÁTTERÉT BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁGOK



ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (EBH)
ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (EIH)

Az EIH az EBH kiemelt közvetítője pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások tekintetében, az
EBH pedig a EIH közvetítője a befektetési és kiegészítő szolgáltatások terén.

PRIVÁT BANKI TANÁCSADÓ JOGOSULTSÁGAI A PRIVÁT BANKI SZOLGÁLTATÁSSAL
KAPCSOLATBAN
Mind az EBH, mind pedig az EIH Privát Banki tanácsadói az ügyfélkiszolgálás során az alábbi
jogosultságokkal rendelkeznek:

a Privát Banki ügyfél számára Privát Banki, valamint a standard lakossági termékkörbe tartozó
banki és befektetési termékek értékesítése,

Privát Banki termék és szolgáltatási körébe tartozó szerződések, megállapodások
megkötésére, ügyfelek azonosítása és egyéb kötelezettségvállalásra,

Privát Banki ügyfél megbízásainak felvételére, ügyletkötésre, a megbízások és ügyletek
rögzítésére és végrehajtására,

Privát Banki szolgáltatások nyújtásához szükséges egyéb feladatok végrehajtása.

A PRIVÁT BANKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
Banki szolgáltatások:

Pénzforgalmi és betéti szolgáltatások
· Számlavezetés
· Bankkártya szolgáltatás (betéti és hitelkártya)
· Betéti szolgáltatás
· Elektronikus banki szolgáltatások

Hitel- és Kölcsön nyújtás
· Fogyasztási hitelek
· Jelzáloghitelek. Pénzügyi lízing

Egyéb banki szolgáltatások
Befektetési szolgáltatások:

Befektetési szolgáltatások és ezeket kiegészítő szolgáltatások keretében lebonyolítható
tranzakciók lebonyolítása

Értékpapír kölcsön

Portfoliókezelés
Ügyfelek számára elérhető egyéb szolgáltatások:

Biztosítás

Nyugdíjpénztár

Egészségpénztár
Egyéb Privát Banki szolgáltatások egyéni megállapodás szerint.
A fenti szolgáltatásokra vonatkozó megbízást a Privát Banki tanácsadó az EBH és az EIH mindenkori
hatályos Üzletszabályzataiban, Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott módokon vesz fel,
illetve olyan módon, amelyre vonatkozóan a Privát Banki ügyféllel megállapodást kötött az EBH és/vagy
az EIH.

TELEBANKON KÍVÜLI (PRIVÁT BANKÁRNÁL ÜZEMELTETETT) TELEFONON
KEZDEMÉNYEZETT MEGBÍZÁSOK KEZELÉSE
Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. és az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. kérheti, hogy a Privát Banki
Ügyfél személyét megfelelően azonosítsa, meghatározva az azonosítás módját. Az azonosítás
keretében a Bank és a Befektetési Zrt. az Ügyfél nyilvántartási rendszerekben rögzített, tetszőlegesen
meghatározott azonosító adatai megadását igényelheti, és/vagy egyéb olyan, a Bank és a Befektetési
Zrt. rendelkezésére álló információt igényelhet, amely az Ügyfél azonosítását elősegíti.

TELEBANK rendszeren kívüli (Privát bankárnál üzemeltetett) TELEFONON
KEZDEMÉNYEZETT ÁTUTALÁSOK TEKINTETÉBEN ÉRVÉNYESÜLŐ KORLÁTOZÁSOK
A Bank és a Befektetési Zrt. fenntartja a jogot, hogy TeleBank rendszeren kívüli telefonon
kezdeményezett, a Bankon és a Befektetési Zrt-n kívüli számlavezetőnél vezetett célszámlára történő
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átutalási megbízásokat és Bankon és Befektetési Zrt.-n belüli, de nem az Ügyfél saját számlái közötti
átutalási megbízásokat megbízásonként maximum 5.000.000.-Ft összeghatárig fogadjon el.

PRIVATE BANKING TANÁCSADÁST NYÚJTÓ
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI / FIÓKHÁLÓZATI EGYSÉGEK
Győr, Bajcsy-Zs úti Fiók
Tel: 06/96-514-379, 06/96-514-392
Fax: 06/96-514-399
9021 Győr, Bajcsy-Zs. út 30-32.

Budapest, Private Banking Sas torony
Tel: 06/1 298-0135
Fax: 06/1-219-4743
MOM Park, Sas Office Tower B3, 3. emelet
1124 Budapest, Csörsz utca 45.

Pécs, Rákóczi téri Fiók
Tel: 06/1-298-0112
Fax: 06/72-514-458
7621 Pécs, Rákóczi út 62-64.

Debrecen, Vár utcai Fiók
Tel: 06/52-504-214
Fax: 06/52-504-248
4024 Debrecen, Vár u. 4.

Székesfehérvár, Palotai úti Fiók
Tel:06/22-515-731
Fax:06/22-515-729
8000 Székesfehérvár, Palotai út 4.

Miskolc, Mindszent téri Fiók
Tel: 06/46-514-029
Fax: 06/46-514-047
3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

Zalaegerszeg, Ispotály közi Fiók
Tel: 06/92-549-325
Fax: 06/92-548-329
8900 Zalaegerszeg, Ispotály köz 2.

Szeged, Széchenyi téri Fiók
Tel: 06/62-621-106
Fax: 06/62-621-149
6720 Szeged, Széchenyi tér 17.

Szombathely, Mártírok téri Fiók
Tel: 06/94-508-321
Fax: 06/94-508-327
9700 Szombathely, Mártírok tere 12.

Szolnok, Baross utcai Fiók
Tel: 06/56-516-846
Fax: 06/56-516-843
5000 Szolnok, Baross u. 8.

FOGALMAK, A HIRDETMÉNY MÓDOSÍTÁSA
A PRIVATE BANKING Hirdetményben hivatkozott fogalmak értelmezésére – jelen Hirdetmény kifejezett
eltérő rendelkezése hiányában – a Private Banking Megállapodásban és az ERSTE BEFEKTETÉSI
ZRT-vel valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT-vel kötött szerződések, valamint az ERSTE BANK
HUNGARY ZRT. és ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. Üzletszabályzatának rendelkezései, illetve az ERSTE
BANK HUNGARY ZRT. Általános Szerződési Feltételei az irányadók.
E Hirdetmény az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. Üzletszabályzata és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
Üzletszabályzata, valamint Általános Szerződési Feltételei rendelkezéseinek megfelelően az ERSTE
BEFEKTETÉSI ZRT és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. által egyoldalúan módosítható.
A Hirdetmény az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. azon
ügyfélszolgálati/fiókhálózati egységeiben kerül kifüggesztésre, ahol Private Banking tanácsadás
igényelhető.

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
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