
Tisztelt Munkavállaló! 

Tájékoztatjuk, hogy a Munkáltatójával fennálló együttműködési megállapodás alapján az Erste Bank Hungary Zrt. magas 
színvonalú és teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat kínál Önnek. 

Jelen tájékoztatóban rövid áttekintést nyújtunk az Erste Bank által nyújtott egyedi kedvezményes számlavezetési ajánlatról 
és ennek legfőbb elemeiről:

1 

Megnevezés 

Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla 

A munkaviszonyban álló munkavállalók részére 

Emelt szintre kerülés követelménye 

Az adott hónapban a számlára legalább a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók  

mindenkori nettó minimálbérével megegyező  
összegű jövedelem/munkabér jóváírásnak kell  

érkezni átutalással egy összegben. 

Az adott hónapban a számlára legalább a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók mindenkori 

nettó minimálbérének kétszeresével megegyező 
összegű jövedelem/munkabér jóváírásnak kell érkezni 

átutalással legfeljebb két összegben. 

Havi számlavezetési díj 
2014. június 1-jétől 

Emelt szint: 0 Ft; Alap szint: 295 Ft 
Emelt szint: 0 Ft; Alap szint: 300 Ft 

Emelt szint: 0 Ft; Alap szint: 545 Ft 
Emelt szint: 0 Ft; Alap szint: 554 Ft 

Készpénzfelvétel bankkártyával a Bank  
saját ATM-jénél, egyéb belföldi ATM-nél, 
és külföldön az Erste Bankcsoport ATM-
jeiből2 

A havi első 2 tranzakció 0 Ft,  
további tranzakciók Hirdetmény szerint 

A havi első 2 tranzakció 0 Ft,  
további tranzakciók Hirdetmény szerint 

Elektronikus főkártya (Visa Electron  
és Maestro) kibocsátási díja 

0 Ft / új kártya 0 Ft / új kártya 

Elektronikus főkártya (Visa Electron  
és Maestro) éves díja 

Hirdetmény szerint 0 Ft / év 

NetBankon keresztül megadott fix 
összegű átutalás bankon belül és kívül 

0 Ft 0 Ft 

NetBankon keresztül megadott eseti 
átutalás bankon belül 

0 Ft 0 Ft 

NetBankon keresztül megadott eseti 
átutalás bankon kívül 
2014. május 15-től 

105 Ft 
 

107 Ft 

 
0 Ft 

 

Csoportos beszedési megbízások 0 Ft 0 Ft 

KártyaŐr SMS szolgáltatás havi díja 
főkártyához 
 
2014. június 1-jétől 

220 Ft3, de az új igényléstől (aktiválástól) számított  
első 6 hónapban havidíjmentes szolgáltatás 

224 Ft3, de az új igényléstől (aktiválástól) számított  
első 6 hónapban havidíjmentes szolgáltatás 

220 Ft3, de az új igényléstől (aktiválástól) számított  
első 12 hónapban havidíjmentes szolgáltatás 

224 Ft3, de az új igényléstől (aktiválástól) számított  
első 12 hónapban havidíjmentes szolgáltatás 

Folyószámlahitel kamata, THM4 Normál folyószámlahitel 
Hirdetmény szerinti kamata – 1%, THM: 24,97% 

Normál folyószámlahitel 
Hirdetmény szerinti kamata – 1,5%, THM: 24,35% 

További információért kérjük, forduljon az Erste Bank Debreceni Egyetemi Fiókjához! 
cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia Épület. Telefonszám: Szegedi Zoltán : 52/502-301                                 
 
Debrecen, 2014. március 14.  

Tisztelettel: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 

1 Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az egyes számlatípusok részletes kondíciói a www.erstebank.hu honlapon található hirdetményben olvashatóak. 
A Bank a 2014. május 15-i és június 1-jei dátummal dőlt betűvel jelzett díjakat a KSH által 2013. évre vonatkozóan megállapított fogyasztói árindex 
mértékével emeli meg. Látra szóló kamat/EBKM: Erste Kolléga Forint/Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla: 0,01%/év (EBKM: 0,01%). 

2 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 ATM készpénzfelvétel és a Hirdetményben meghatározott, a számlacsomaghoz kapcsolódó ATM 
készpénzfelvételi díjkedvezmény kapcsolatáról szóló tájékoztatót a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény 17. sz. fejezete tartalmazza.  

3 Az újonnan igényelt (aktivált) KártyaŐr főkártyához SMS szolgáltatást:  
- a Kolléga Bankszámla esetén az Erste Bank az igényléstől (aktiválástól) számított első 6 hónapban havidíjmentesen nyújtja. 
- a Kolléga Extra Bankszámla esetén az Erste Bank az igényléstől (aktiválástól) számított első 12 hónapban havidíjmentesen nyúj tja. 
A KártyaŐr SMS szolgáltatás havidíján túl a mindenkor Hirdetmény szerinti SMS díj felszámításra kerül. 

4 A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) az Erste Bank Hungary Zrt. 2014. január 29-től hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben meghatározott 
aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A 
THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az Erste Folyószámlahitel aktuális kondícióit, feltételeit a mindenkor aktuál is 
Lakossági Hitel Hirdetmény tartalmazza. 

 

Jelen tájékoztatás nem teljeskörű, és a 2014. március 14-től hatályos hirdetményi kondíciókat tartalmazza. A jelen 
marketingkommunikációs anyagban felsorolt díjak, kondíciók, THM-ek a hatályos jogszabályok figyelembevételével módosulhatnak. A 
tényleges szolgáltatás igénybevételekor érvényes, adott termék vonatkozásában aktuális Hirdetmények a www.erstebank.hu címen 
érhetőek el. 

 

 


