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Az Erste Kolléga Basic és Erste Kolléga Plus munkavállalói díjcsomagot és az abban
nyújtott kedvezményes szolgáltatásokat a Bank az adott Munkáltató munkaviszonyban álló munkavállalói részére abban az esetben biztosítja, amennyiben a Munkáltató és az Erste Bank között - külön e tárgyban - létrejött érvényes együttműködés
hatályban van. Az egyes díjcsomagok részletes kondíciói a www.erstebank.hu honlapon, illetve a bankfiókokban elérhető mindenkori aktuális hirdetményben olvashatóak. Látra szóló kamat/EBKM: Erste Kolléga Basic/Erste Kolléga Plus munkavállalói
díjcsomag: 0,01%/év (EBKM: 0,01%)
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Ha a vizsgált időszakban (tárgyhót megelőző hónap 15-től a tárgyhó 14-ig) a díjcsomaghoz tartozó bármely bankszámlára
– Erste Kolléga Basic díjcsomag esetén legalább havi 75.000 Ft jövedelem/
munkabér jóváírás érkezik átutalással egy összegben, akkor a havi
ügyfélkapcsolati díj 0 Ft.
– Erste Kolléga Plus díjcsomag esetén legalább havi 150.000 Ft jövedelem/
munkabér jóváírás érkezik átutalással legfeljebb két összegben, akkor a havi
ügyfélkapcsolati díj 0 Ft.
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Az Erste munkavállalói díjcsomagoknál is elérhető 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 készpénzfelvétel amelyre, valamint az ingyenes készpénzfelvételre vonatkozóan tett nyilatkozatok központi nyilvántartására vonatkozó tájékoztatót a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény fődokumentuma tartalmazza.

4

Az Erste Bank Hungary Zrt. (Bank) a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodása alapján, visszavonásig tartó akció keretében,
a Bank által kibocsátott lakossági betéti bankkártyával rendelkező lakossági ügyfelei az Országos Takarékszövetkezeti Szövetségbe tartozó Takarékszövetkezetek és
bankok által üzemeltetett ATM-eken (továbbiakban: Takarékszövetkezeti ATM) nem
a Bank Hirdetménye szerinti idegen belföldi ATM-ekre („Készpénz felvétel egyéb
belföldi ATM-nél”), hanem a Bank saját ATM-jeire vonatkozó készpénzfelvételi díj
mellett vehetnek fel készpénzt bankkártyájukkal. Ennek megfelelően a Takarékszövetkezeti ATM-eken történő készpénz felvétel a Hirdetményben meghatározott
„Készpénz felvétel a Bank saját ATM-jénél és külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből” elnevezésű készpénzfelvételi tranzakciónak minősül visszavonásig a kártyahasználathoz kapcsolódó kondíciók és egyéb feltételek szempontjából.
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Az Erste Hírnök Szolgáltatás SMS díja: 0 Ft.
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Az Erste Folyószámlahitel aktuális kondícióit, feltételeit a mindenkori aktuális Lakossági Hitel Hirdetmény és a Fogyasztási és Lombard Hitelek ÁSZF tartalmazza.
A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az Erste Bank Hungary Zrt. Lakossági
Hitel Hirdetményben szereplő feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM 375 000
Ft-ra és 12 hónapos futamidőre került meghatározásra. A THM értéke nem tükrözi a
hitel kamatkockázatát. Az Erste Folyószámlahitel szolgáltatás részletes igénybevételi feltételei a bankfiókokban érhetők el.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül nyilvános ajánlatnak. A jelen marketingkommunikációs anyagban felsorolt díjak, kondíciók tekintetében a Bank fenntartja
a változtatás jogát, a THM-ek a hatályos jogszabályok figyelembevételével módosulhatnak. A részletes kondíciókat és szerződéses feltételeket az Erste Bank mindenkor
hatályos Erste Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei és a
vonatkozó Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény tartalmazza, melyek
megtalálhatóak a bankfiókokban, és honlapunkon a www.erstebank.hu címen. Az
együttműködési keretfeltételekről, illetve a tényleges szolgáltatás igénybevételekor
érvényes, adott termék vonatkozásában aktuális Hirdetményekről érdeklődjön fiókjainkban, illetve kérje Hirdetményeinket kollégáinktól.
A lakossági hitel-, számla- és betéti termékekkel kapcsolatos további termékleírások,
összehasonlítást segítő alkalmazások a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhatók:
felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak.
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„Csökkentettem
banki költségeimet.
Ön miért ne tenné?”
Munkahelyéhez hozzuk a bankot.
Válassza az Erste Kolléga Klub
Kedvezménycsomag céges
alkalmazottakra szabott előnyeit!
www.erstebank.hu
Erste TeleBank: 06 1 298 0222

Marketingkommunikációs anyag frissítési dátuma: 2018. augusztus 1.
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Munkahelyéhez hozzuk a bankot.
Az Erste Kolléga Klub Kedvezménycsomag munkavállalókra szabott előnyeivel csökkentheti banki
költségeit, vagy kedvezőbb feltételekkel veheti
igénybe banki szolgáltatásainkat.
Melyek az Erste Kolléga Klub Kedvezménycsomag
előnyei?
Alacsonyabb banki költségek
A kifejezetten munkavállalók számára nyújtott
kedvezményekkel csökkentheti banki költségeit.

Az Erste Bank által nyújtott kedvezményes számlavezetési ajánlat legfőbb elemei:
–0 Ft havi számlavezetési díj, az előírt havi munkabér átutalási feltételek teljesítése esetén (EBKM: 0,01%).
–Betéti bankkártya 0 Ft-os kibocsátási díjjal, illetve kedvezményes éves kártyadíjjal a számlatulajdonos részére, számlacsomagtól és
kártyatípustól függően.
– ATM készpénzfelvételi kedvezmény az Erste Bank saját ATM-jeiből, illetve külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből, számlacsomagonként meghatározott számú tranzakcióra.
– 0 Ft a csoportos beszedési megbízások teljesítése.
– Kedvezményes NetBankon és MobilBankon keresztül megadott forint átutalások.
– Fix havi díjas SMS szolgáltatás, számlacsomagonként eltérő kedvezményes periódussal, külön SMS díj nélkül.
– Dombornyomott betéti kártyáinkhoz díjmentes utasbiztosítás.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az Erste Kolléga Klub Kedvezménycsomag legfontosabb kedvezményelemeit:
Megnevezés

Rugalmas bankszámla szolgáltatások
Az Erste Kolléga munkavállalói díjcsomagokban
- Fix ügyfélkapcsolati díjért cserébe korlátlan számban
ingyenesen nyitható forint- és devizaszámla.
- A díjcsomaghoz igényelt betéti bankkártya
rugalmasan és díjmentesen bármelyik forintvagy
devizaszámlához
hozzárendelhető.
- A bankszámlákhoz ingyenes hozzáférés biztosítható
a családtagok számára.

Kényelmes ügyintézés
Munkatársaink előre egyeztetett időpontban
a munka
helyén vagy bankfiókjainkban adnak
tájékoztatást ajánlatainkról. Kollégáink személyre
szabott tanácsadással segítik banki ügyei
intézését.

Széles körű szolgáltatások
Az Erste Kolléga Klub Kedvezménycsomagon túl
minden pénzügyi igényére megoldást nyújtunk,
legyen szó akár megtakarítási és befektetési
szolgáltatásról vagy hiteltermékről.

Havi ügyfélkapcsolati díj
Készpénzfelvétel a Bank saját ATM-jénél és
külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből3,4

Kártya kibocsátási díj

Éves kártyadíj

Csoportos beszedési megbízás teljesítése
bankon belül és kívül (közüzemi megbízás)
NetBankon keresztül megadott állandó, fix összegű
átutalás bankon belülre és bankon kívülre
NetBankon, MobilBankon keresztül megadott
eseti átutalás bankon belülre
NetBankon, MobilBankon keresztül megadott
eseti átutalás bankon kívülre
Erste Hírnök Szolgáltatás havi díja5

Folyószámlahitel kamata, THM6

Hozza el magával bankszámlakivonatát, és
kiszámoljuk, mennyi pénzt spórolhat meg!
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Erste Kolléga Basic Díjcsomag1

Erste Kolléga Plus Díjcsomag1

A Munkáltató munkaviszonyban álló munkavállalói részére.
0 Ft/hó, a kedvezmény feltétel teljesítése esetén.2
A havi első 2 db tranzakció 0 Ft + 0,6%,
további tranzakciók Hirdetmény szerint.

A havi első 2 db tranzakció 0 Ft + 0,6%,
további tranzakciók Hirdetmény szerint.

0 Ft/elsőként igényelt új kártya
1 db (a díjcsomagban elsőként igényelt) elektronikus bankkártya
(Visa Electron vagy Maestro) a számlatulajdonos részére.

0 Ft/elsőként igényelt új kártya
1 db (a díjcsomagban elsőként igényelt) elektronikus bankkártya
(Visa Electron vagy Maestro) vagy dombornyomott
bankkártya (Visa Classic vagy MasterCard Standard)
a számlatulajdonos részére.

25% kedvezménnyel
3.763 Ft/év
1 db (a díjcsomagban elsőként igényelt) elektronikus bankkártya
(Visa Electron vagy Maestro) a számlatulajdonos részére.

50% kedvezménnyel
2.509 Ft/év vagy 4.045 Ft/év
kártyatípustól függően
1 db (a díjcsomagban elsőként igényelt) elektronikus bankkártya
(Visa Electron vagy Maestro) vagy dombornyomott
bankkártya (Visa Classic vagy MasterCard Standard)
a számlatulajdonos részére.
0 Ft

0 Ft + (0,30%, max 6.000 Ft)

0 Ft
0 Ft + (0,30%, max 6.000 Ft)

30 Ft + (0,30%, max 6.000 Ft)

30 Ft + (0,30%, max 6.000 Ft)

Havidíj Hirdetmény szerint,
de az igénylést követő 6 hónapig 220 Ft.

Havidíj Hirdetmény szerint,
de az igénylést követő 12 hónapig 220 Ft.

Normál folyószámlahitel
Hirdetmény szerinti kamata -1%,
THM: 25,05%.

Normál folyószámlahitel
Hirdetmény szerinti kamata -1,5%,
THM: 24,43%.

A részletekről érdeklődjön fióki tanácsadó kollégáinknál vagy hívja a 06 1 298 0222-es Erste TeleBank számot!
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