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Munkahelyéhez hozzuk a 
bankot az Erste Kolléga Klub 
Kedvezménycsomaggal



Válassza az Erste Kolléga Klub 
Kedvezménycsomag céges 
alkalmazottakra szabott előnyeit!

A Munkáltató munkaviszonyban álló munkavállalói részére.

Erste Kolléga Basic díjcsomag1,3 Erste Kolléga Plus díjcsomag1

Havi ügyfélkapcsolati díj 0 Ft/hó, a kedvezmény feltétel teljesítése esetén (EBKM: 0,01%).1,2

Készpénzfelvétel belföldön és külföldön 
Erste ATM-en keresztül 4,5

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. 

Bankkártya kibocsátási díj

0 Ft/elsőként igényelt új bankkártya 
1 db (a díjcsomagban elsőként igényelt) 

elektronikus bankkártya (Visa Electron vagy 
Mastercard Start) a számlatulajdonos részére.

0 Ft/elsőként igényelt új bankkártya
1 db (a díjcsomagban elsőként igényelt) 

elektronikus bankkártya (Visa Electron vagy 
Mastercard Start) vagy dombornyomott

bankkártya (Visa Classic vagy MasterCard
Standard) a számlatulajdonos részére.

Éves bankkártya díj

25% kedvezménnyel6

4 132 Ft/év
1 db (a díjcsomagban elsőként igényelt) elek-

tronikus bankkártya (Visa Electron vagy Master-
card Start) a számlatulajdonos részére.

50% kedvezménnyel6

2 755 Ft/év vagy 4 441 Ft/év
bankkártya típustól függően

1 db (a díjcsomagban elsőként igényelt)
elektronikus bankkártya (Visa Electron vagy 

Mastercard Start) vagy dombornyomott bank-
kártya (Visa Classic vagy MasterCard Standard) 

a számlatulajdonos részére.

Beszedés (csoportos beszedési megbízás) 
teljesítése bankon belül és kívül (közüzemi 
megbízás)

0 Ft

Internetbanki- és mobilalkalmazási 
szolgáltatáson (továbbiakban: George Web 
és George App) keresztül megadott fix 
összegű, rendszeres forint átutalás bankon
belülre és bankon kívülre7

0 Ft + (0,30%, max 6 000 Ft) 0 Ft

George Weben és George Appon 
keresztül megadott eseti forint átutalás 
belföldön bankon belülre7

0 Ft + (0,30%, max 6 000 Ft)

George Weben és George Appon 
keresztül megadott eseti forint átutalás 
belföldön bankon kívülre7

43 Ft + (0,30%, max 6 000 Ft) 0 Ft + (0,30%, max 6 000 Ft)

SMS-szolgáltatás (Őrszem szolgáltatás) díja8

Havidíj hirdetmény szerint, de  
az igénylést követő 6 hónapig 125 Ft.8

SMS darabdíj: 25 Ft 
George App üzenet díj: 0 Ft

Havidíj hirdetmény szerint, de  
az igénylést követő 12 hónapig 125 Ft.8

SMS darabdíj: 25 Ft 
George App üzenet díj: 0 Ft

Folyószámlahitel kamata, THM9

Normál folyószámlahitel
Hirdetmény szerinti kamata -1%,

THM: 24,91%

Normál folyószámlahitel
Hirdetmény szerinti kamata -1,5%,

THM: 25,60% 

Tisztelt Munkavállaló,
a Munkáltatójával fennálló együttműködési megállapodás alapján az Erste Bank Hungary Zrt. és az Erste Befektetési Zrt. 
teljes körű pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat kínál Önnek. Jelen tájékoztatóban rövid áttekintést nyújtunk az Erste 
Kolléga Klub Kedvezménycsomag legfőbb elemeiről:



Marketingkommunikációs anyag frissítési dátuma: 2022. január 1.

Válassza az Erste Kolléga Klub 
Kedvezménycsomag céges 
alkalmazottakra szabott előnyeit!

1Az Erste Kolléga Basic és Erste Kolléga Plus munkavállalói díjcsoma-
got/Erste Munkavállalói Értékpapír Számlacsomagot és az abban 
nyújtott kedvezményes szolgáltatásokat az Erste Bank Hungary Zrt. 
(továbbiakban: Bank)/ Erste Befektetési Zrt. (továbbiakban: Társaság) 
az adott Munkáltató munkaviszonyban álló munkavállalói részére 
abban az esetben biztosítja, amennyiben a Munkáltató és a Bank 
között 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%). Az Erste Munkavállalói Értékpapír Számla-
csomag részletes kondíciói a Társaság mindenkori hatályos Díjjegyzé-
kében érhető el.
2Ha 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 egy összegben, akkor a 
havi ügyfélkapcsolati díj 0 Ft.

• Erste Kolléga Plus díjcsomag esetén legalább havi 150.000 Ft 
jövedelem/munkabér jóváírás érkezik legfeljebb két összegben, 
akkor a havi ügyfélkapcsolati díj 0 Ft.

3Akció keretein belül a Bank legfeljebb két részletben fogadja el a havi 
ügyfélkapcsolati díjkedvezmény eléréséhez szükséges jövedelem 
átutalási feltételt az Erste Kolléga Basic díjcsomag esetén, 2022.01.31-
ig, ezt követően a mindenkor hatályos Hirdetmény szerinti feltétel lép 
érvénybe.
4Az Erste munkavállalói díjcsomagoknál is elérhető a pénzügyi rezsi-
csökkentéssel összefüggésben módosított pénzforgalmi szolgáltatás 
nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.) 36/A.§-a alapján 
igénybe vehető havi első 2 db ingyenes készpénzfelvétel belföldön, 
amellyel kapcsolatban az ingyenes készpénzfelvételre vonatkozóan 
tett nyilatkozatok központi nyilvántartására vonatkozó tájékoztatót a 
Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény fődokumentuma 
tartalmazza.
5Az Erste Bank lakossági ügyfelei a  készpénzfelvétel belföldön Erste 
ATM-en alkalmazott készpénzfelvételi díj szerint vehetnek fel készpénzt 
lakossági bankkártyájukkal az Országos Takarékszövetkezeti Szö-
vetségbe tartozó Takarékszövetkezetek és bankok által üzemeltetett 
ATM-eken is, visszavonásig tartó akció keretében.
6A százalékos kedvezmény mérték az adott díjcsomagnál feltüntetett 
bankkártya típusra értelmezendő a mindenkor hatályos Lakossági 
bankszámla és betéti kamat hirdetmény 3. sz. mellékletében - Bank-
kártya szolgáltatások díjai - foglalt standard díjakhoz viszonyítottan. A 
kedvezmény százalék mellett feltüntetett, forintban meghatározott díj 
a kedvezményes díjat (kedvezménnyel csökkentett díjat) jelöli.

7A +(0,3% max. 6 000 Ft) díjrész az átutalt összeg 20 000 Ft feletti 
részére kerül felszámításra.
8A Bank beállított számlánként és kártyánként havi díjat von a meg-
kezdett hónapokra, valamint darab díjat a kiküldött SMS üzenetek után. 
Az akciós időszak lejáratát követően az Őrszem szolgáltatások havidíja: 
250 Ft. Maximum 990 Ft összegű havi díj kerül alkalmazásra 2021. 
szeptember hónapra és az azt követő hónapokra. A maximum havi díj 
megállapítása az Őrszem Szolgáltatásra meghirdetett akciók figyelem-
be vétele után történik. A részletes feltételeket a Lakossági Elektronikus 
Csatorna Szolgáltatások Hirdetménye tartalmazza.
9Az Erste Folyószámlahitel aktuális kondícióit, feltételeit a mindenkori 
aktuális Lakossági Hitel Hirdetmény és a Fogyasztási és Lombard 
Hitelek ÁSZF tartalmazza. A THM meghatározása az aktuális 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. A bank az adott számla egyedi számlaveze-
tési díját veszi figyelembe a THM megállapításánál. Amennyiben az 
adott igényelt hitelkeret összegre számolt THM érték meghaladja a 
jogszabályban előírt maximális THM értéket, abban az esetben a Bank 
az adott hitelkeretösszegre nem tud szerződést kötni az ügyféllel.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül nyilvános ajánlatnak, 
ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanács-
adásnak. A jelen marketingkommunikációs anyagban felsorolt díjak, 
kondíciók tekintetében a Bank és a Társaság fenntartja a változtatás 
jogát, a hatályos jogszabályok figyelembevételével módosulhatnak. 
A részletes kondíciókat és szerződéses feltételeket a Bank mindenkor 
hatályos Erste Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési 
Feltételei, valamint a vonatkozó Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat 
Hirdetmény és vonatkozó mellékletei, a Lakossági elektronikus csa-
torna szolgáltatások Hirdetménye, illetve a Fogyasztási és Lombard 
Hitelek ÁSZF és Lakossági Hitel Hirdetmény vonatkozó melléklete tar-
talmazza, melyek megtalálhatóak a bankfiókokban, és honlapunkon a 
www.erstebank.hu címen. A befektetési szolgáltatásokról a befektetési 
szolgáltatásokat nyújtó Társaság (Erste Befektetési Zrt., székhely: 1138 
Budapest, Népfürdő u. 24-26.; tev. engedély szám: E-III/324/2008. és 
III/75.005-19/2002.; a Budapesti Értéktőzsde Zrt. tőzsdetagja) hon-
lapján (www.ersteinvestment.hu) érhetnek el bővebb tájékoztatást. 
Az együttműködési keretfeltételekről, illetve a tényleges szolgáltatás 
igénybevételekor érvényes, adott termék vonatkozásában aktuális 
Hirdetményekről/Díjjegyzékről érdeklődjön fiókjainkban, illetve kérje 
Hirdetményeinket/Díjjegyzékünket kollégáinktól. A lakossági hitel-, 
számla- és betéti termékekkel kapcsolatos további termékleírások, 
összehasonlítást segítő alkalmazások a Magyar Nemzeti Bank hon-
lapján találhatók: felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak.

A Munkáltató munkaviszonyban álló munkavállalói részére.

Erste Munkavállalói Értékpapír Számlacsomag1

Értékpapír számlavezetési díj
Díjjegyzékben foglalt havi fix díjak 50%-a egy éven át, a Díjjegyzék részletes feltételei 

szerint.

Befektetési jegyek vételi, 
visszaváltási díjai

Díjjegyzékben foglalt díjtételek 50%-a.

BÉT bizományosi díj A megbízás árfolyamértékének 0,3%-a, minimum 250 Ft.

BÉT real-time adatok előfizetése
Az értékpapírszámla nyitását követő 3 hónapig díjmentes, ezt követően Díjjegyzékben 

foglaltak szerint.

A részletekről érdeklődjön fióki tanácsadó kollegáinknál vagy hívja a telefonos banki 
szolgáltatásunkat (az Erste TeleBankot) a +36 1 298 0222-es telefonszámon!


