
Munkahelyéhez visszük a bankot!

Tisztelt Munkavállaló!

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

Ráadásul most az Erste Kedvezmény Program keretében akár 100.000 forint 
kedvezményt is kaphat. Ehhez nem kell mást tennie, mint az Erste Banknál 
vezetett forint bankszámlára kell utaltatnia a munkabérét és emellett igénybe 
vennie a Program keretén belül meghirdetett szolgáltatásaink valamelyikét.1

Jelen tájékoztatóban rövid áttekintést nyújtunk az Erste Bank által nyújtott 
egyedi kedvezményes számlavezetési ajánlatról és en nek legfôbb 
elemeirôl:2

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklôdését, kérjük, keressen bennünket bármelyik bankfiókunkban 
vagy a Munkáltatóján keresztül meghirdetett személyes ügyfélkiszolgálási idôpontokban.

Tisztelettel: 
ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

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 
munkaidôben foglalkoztatott munkavállalók  

mindenkori nettó minimálbérével megegyezô 
összegû jövedelem/munkabér jóváírásnak kell  

érkezni átutalással egy összegben.

Az adott hónapban a számlára legalább a teljes 
munkaidôben foglalkoztatott munkavállalók  

mindenkori nettó minimálbérének kétszeresével 
megegyezô összegû jövedelem/munkabér jóváírás
nak kell érkezni átutalással legfeljebb két összegben.

Havi számlavezetési díj
Emelt szint: 0 Ft
Alapszint: 265 Ft

Emelt szint: 0 Ft
Alapszint: 490 Ft

Készpénzfelvétel bankkártyával  
a Bank saját ATMjénél, egyéb 
belföldi ATMnél, és külföldön  
az Erste Bankcsoport ATMjeibôl

A havi elsô 2 tranzakció díjmentes A havi elsô 2 tranzakció díjmentes

Elektronikus fôkártya (Visa Electron  
és Maestro) kibocsátási díja

0 Ft / új kártya 0 Ft / új kártya

Elektronikus fôkártya (Visa Electron  
és Maestro) éves díja

Hirdetmény szerint 0 Ft / év

NetBankon keresztül megadott fix 
összegû 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

95 Ft 0 Ft

Csoportos beszedési megbízások 0 Ft 0 Ft

KártyaÔr SMS szolgáltatás havi díja 
fôkártyához

208 Ft3, de az új igényléstôl (aktiválástól) 
számított elsô 6 hónapban  
havidíjmentes szolgáltatás

208 Ft3, de az új igényléstôl (aktiválástól) 
számított elsô 12 hónapban  
havidíjmentes szolgáltatás

Folyószámlahitel kamata, THM4

Normál folyószámlahitel  
Hirdetmény szerinti kamata – 1%

THM: 25,23%

Normál folyószámlahitel  
Hirdetmény szerinti kamata – 1,5%

THM: 24,60%

1  Az Erste Bank Hungary Zrt. az Erste Kedvezmény Program keretében munkabér vagy nyugdíjjóváíráshoz és különbözô banki, befektetési, biztosítási és lakástakarékpénztári 
szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kedvezményeket hirdet meg lakossági ügyfelei számára. A fenti kedvezményekre abban az esetben jogosult a lakossági 
ügyfél, ha biztosítja a munkabér/nyugdíj jóváírási és az adott kedvezményhez kapcsolódó szolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltételeket is. A tájékoztatás nem 
teljes körû és nem minôsül ajánlattételnek. Az Erste Kedvezmény Program 2012. augusztus 6tól visszavonásig érvényes. Az Erste Kedvezmény Program további 
részleteit a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény 13. számú melléklete tartalmazza, amely elérhetô bankfiókjainkban, a www.erstebank.hu honlapunkon és 
további információért érdeklôdhet munkatársainktól a 06 40 222 222 telefonszámon. Kuponjainkat keresse fiókjainkban vagy töltse le a honlapunkról!

2  Jelen tájékoztatás nem teljes körû. Az egyes számlatípusok mindenkor hatályos részletes kondíciói, a bankszámla szerzôdési feltételeit tartalmazó Lakossági Bankszámla 
és Lakossági Betét Általános Szerzôdési Feltételek és a bankkártya szerzôdési feltételeit tartalmazó Lakossági Bankkártya Általános Szerzôdési Feltételek elérhetôek az 
Erste Bank Hungary Zrt. fiókjaiban, valamint a www.erstebank.hu honlapon található hirdetményben. Látra szóló kamat/EBKM: Erste Kolléga Forint / Erste Kolléga Extra 
Forint Bankszámla 0 – 5 millió Ft: 0,15%/év (EBKM: 0,15%), 5 millió Ft felett: 1,50%/év (EBKM: 0,15% – 0,84%)

3  Az újonnan igényelt (aktivált) KártyaÔr fôkártyához SMS szolgáltatást: 
 a Kolléga Bankszámla esetén az Erste Bank az igényléstôl (aktiválástól) számított elsô 6 hónapban havidíjmentesen nyújtja. 
 a Kolléga Extra Bankszámla esetén az Erste Bank az igényléstôl (aktiválástól) számított elsô 12 hónapban havidíjmentesen nyújtja. 
A KártyaÔr SMS szolgáltatás havidíján túl a mindenkor Hirdetmény szerinti SMS díj felszámításra kerül.

4  A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) az Erste Bank Hungary Zrt. 2013. január 1jétôl 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 aktuális Lakossági Hitel Hirdetmény és Fogyasztási Hitel Általános Szerzôdési Feltételek tartalmazza.

Jelen tájékoztatás nem teljeskörû, és a 2013. január 1jén érvényes kondíciókat tartalmazza. A jelen marketingkommunikációs anyagban felsorolt díjak, kondíciók, THMek 
a hatályos jogszabályok figyelembevételével módosulhatnak.


