
Kisvállalkozói bankszámlacsomagok



Számlacsomagok

Előnyük:

 Az ügyfelek egyéni igényeihez igazodik

 Minden vállalkozás a bankolási szokásaihoz igazított
feltételeket kap

 Kedvezőbb és tervezhető havi díjak

 A csomagok számos díjmentes szolgáltatást is magukban
foglalnak – kényelem és költséghatékonyság

 Ingyenes Vállalati Netbank – kényelmes és rugalmas

 Kedvezményes e-utalások

 Az egyes csomagok megfelelnek a vállalkozások
életciklusainak



Közvetíthető számlacsomagok

 Erste 100 Forintos számlacsomag

 Erste Smart számlacsomag

 Erste Black Friday Kereskedői számlacsomag

 Erste Válogatás Plusz számlacsomagok

 Erste Társasházi számlacsomag

 Erste Induló számlacsomag

 Erste Agro számlacsomag



KO kritériumok

1. A cég/egyéni vállalkozó a nyilvános adatbázisokban, 
regiszterben egyáltalán nem szerepel
2. A cég adószáma törölt/felfüggesztett
3. A cégjegyző cégvezetéstől eltiltás hatálya alatt áll
4. Felszámolási/csőd-/kényszertörlési eljárás alatt áll a cég
5. Pártok, politikai szervezetek 
6. A köztartozások okán folyamatban lévő végrehajtási eljárás 
(Ezek részletes vizsgálata az EBH Compliance feladata) 
7. Stróman gyanú állapítható meg
(Ezek részletes vizsgálata az EBH Compliance feladata) 

A Bank fenntartja magának a jogot, hogy kockázatértékelést végezzen a közvetített 
ügyfelek esetében. Ennek eredménye az is lehet, hogy nem jön létre az üzleti 

kapcsolat!



Erste 100 forintos számlacsomag
Célügyfélkör
 Induló vagy már működő cég,  DE ÚJ ügyfelek 

 Meglévő ügyfél átminősítése nem lehetséges

 Maximum 20 Millió Ft előző, lezárt éves nettó árbevételű vállalkozások

 Devizanem: HUF

Előnyök és kedvezmények

 Alacsony havi számlavezetési díj        100 Ft/ hó !

 Kedvezményes e-utalások

 Eseti bankon belül és kívül

 NAV e-utalások

 1 db Visa Electron kártya kibocsátási díj elengedése

 Vállalati Telebank

 Vállalati Netbank

 Vállalati MobilBank



Smart számlacsomag
 A havi csomagdíj a vállalkozás kimenő számlaforgalmához igazodik
 Rugalmas, kiszámítható
 T-1 hónap utolsó napja és T hónap utolsó előtti napja időszak!!!
 Devizanem: HUF

Tranzakció típusok:

 Bankon belüli és kívüli (belföldi) eseti és rendszeres Ft e-utalások
 Csoportos megbízások
 NAV e-utalások
 Havonta 1 Erste ATM kp felvétel

 1 db VISA Business vagy MasterCard Business kártya – kibocsátási díj 0 Ft

25 M Ft felett 1 M Ft-onként 1.400 Ft extra forgalmi díj



Erste black friday kereskedői számlacsomag
Előnyök
 Speciális ügyféligényekhez igazodik

 Kereskedelem

 Vendéglátás

 Szálláshely szolgáltatás

 Alacsony számlavezetési díj – sávos

 Tartozik számlaforgalomhoz igazodó díj 

 3 forgalmi sáv

 Devizanem: HUF

 3 Kedvezményes elem

 Elektronikus átutalás
 Forint befizetés
 Valuta befizetés

 Nincs kártya kibocsátási díj  (1 db VISA Electron elektronikus bankkártyára)

 Vállalati Netbank, Vállalati Telebank, Vállalati MobilBank, SMS szolgáltatás, Electra

Feltételek
 Új ügyfelek számára – induló vagy már működő

 Egyedi esetben megtartás céllal

 TEAOR kötöttség  - fő/mellék

 20 M Ft N. á. feletti ügyfélkör számára optimalizált



Erste induló  számlacsomag
Előnyök

 Alacsony számlavezetési díj     945Ft/hó

 Devizanem: HUF

 2 Kedvezményes időszak

 Első évben
 Második évben

 Kedvezményes e-utalás /BK és BB/

 Kedvezményes e-utalás NAV felé

 Nincs kártya kibocsátási díj  (1 db VISA 

Electron elektronikus bankkártyára)

 Vállalati Netbank, Vállalati Telebank

 Vállalati MobilBank, SMS szolgáltatás

 Electra

Feltételek

 60 napnál nem régebben történt a cég 
bejegyzése és 

 nem rendelkezik sem Erste-s sem más banki 
pénzforgalmi számlával

 Egy ügyfélnek csak 1 Induló számlacsomagja 
lehet

 2. évtől csak akkor marad meg a 
kedvezmény, HA

 havi min. 2 db bankon belüli vagy kívüli 
e-utalást indít 

együttesen 100.000 Ft értékben 



Válogatás plusz számlacsomag

 Új és meglévő mikrovállalati ügyfelek számára
 Devizanem: HUF,  EUR/USD/GBP/CHF
 Az Ügyfél választhatja ki a 2 ingyenes elemet a csomagban   3.662 Ft/ hó

Kedvezmények
 1. csoport   

 Számlavezetési díj, 
 e-utalás kedvezmények

 Havonta 1 alkalommal a kedvezménypárok módosításának lehetősége – DÍJ!
 Csomag tartalmazza:

 Vállalati Netbank, Vállalati Telebank
 1 db Visa Elektron bankkártya –kibocsátási díj elengedése

Számlanyitást követő 3. hónaptól feltételek:
 2 db terhelési tétel (utalás, kp felvét, ATM, bankkártya vásárlás)
 Összesen 50.000 Ft összegben

 2. csoport 
 KártyaŐr, SzámlaŐr SMS havi díj 0 Ft és
 kedvezményes deviza számlavezetési díj                      



Erste Agro számlacsomag
Adószámmal rendelkező őstermelő 

Egyéni vállalkozó - EV esetében TEAOR kötöttség

Előnyök

 Alacsony számlavezetési díj – havi      676 Ft/hó

 Szezonális tranzakciós kedvezmények 

 03.-04.-05. hónapok:  eseti e-utalások

 06.-07.-08. hónapok: pénztári befizetések

 Sávos kamatozású Megtakarítási bankszámla 0 Ft-os havi díjjal

 1 db Vállalati VISA Electron bankkártya - elengedett  kibocsátási díj

 Vállalati TeleBank , Vállalati NetBank, Vállalati MobilBank szolgáltatás



Társasházi számlacsomag

Új és meglévő társasházak és lakásszövetkezetek 
részére

Kedvezmények (választható)
 50%-os kedvezmény a számlavezetési díjból 
 Elektronikus forint átutalási díjkedvezmény
Havonta 1 alkalommal lehetősége van  a kedvezménypárok megváltoztatására
FIX elemek
 1 db HUF felújítási alap számla  sávos kamatozással 
 Vállalati Netbank, 
 Vállalati Telebank
 Mobilbank szolgáltatás
Díjmentes kényelmi szolgáltatások
 Lakásszövetkezet - 1 db e-hiteles cégkivonat lekérdezés
 Társasház - 1 db e-hiteles tulajdoni lap lekérdezés



Erste elektronikus kártya

Vállalati Visa Electron

 Használata minden esetben elektronikus úton adott engedélyhez kötött, érvényességi 
idő: 36 hónap 

 Külföldi kártyahasználat esetén a Visa Electron kártyatranzakciók elszámolási 
pénzneme EUR, a Maestro kártyáé szintén EUR

 Amennyiben a Számlatulajdonos nem ad meg napi limitet, akkor vásárlás és 
készpénzfelvétel során a mindenkori hirdetményben meghatározott limit erejéig 
használhatja bankkártyáját 

 HUF devizanemű pénzforgalmi és kártyafedezeti bankszámlákhoz igényelhető



Erste dombornyomott kártya
Visa Business

Mastercard Business

Mastercard Business Gold

Mastercard Üzleti Devizakártya

 használatakor nincs minden esetben szükség (lehetőség) a kibocsátó bankengedélyére, 
érvényességi idő: 36 hónap

 külföldi kártyahasználat esetén a Forint devizanemű Visa Business kártyatranzakciók 
elszámolási pénzneme EUR, a MasterCard Business kártyáé szintén EUR

 amennyiben a Számlatulajdonos nem ad meg napi limitet, akkor vásárlás és 
készpénzfelvétel során a mindenkori hirdetményben meghatározott limit erejéig 
használhatja bankkártyáját

 HUF és EUR, USD, GBP, CHF devizanemű pénzforgalmi és kártyafedezeti bankszámlákhoz 
igényelhető



Erste dombornyomott kártya

Kiegészítő szolgáltatások

Dombornyomott kártyákhoz csak

 Díjmentes külföldön érvényes baleset,- betegség- és poggyászbiztosítás

 Külföldön is biztonságot nyújt

 Hirtelen utazás esetén 



Kereskedői Bankkártya elfogadási szolgáltatás POS,V-POS  
közvetített szolgáltatás - szolgáltató: Global Payments Sro. – Tájékoztatásul

Stratégiai partnerünk a Global Payments bankkártya elfogadási szolgáltatását és 
POS termináljait kínáljuk a kereskedők számára. 

A Global Payments Europe Magyarországi Fióktelepe (GPE) a nemzetközi piac egyik 
legjelentősebb pénzügyi szolgáltatója az Erste Bank kizárólagos partnere a 
bankkártya elfogadásban.

Az Erste Bank vállalkozói számlavezetett ügyfeleinek Bankkártya elfogadói 
szolgáltatást biztosít, amennyiben a szolgáltatás iránt érdeklődő vállalkozó nem 
számlavezetett abban az esetben a mindenkori Mikrovállalati Hirdetményben szereplő 
számlaszolgáltatás alapján Erste számlát szükséges nyitni. 

A Global Payments határozza meg az ügyfél által fizetendő terminál havi 
szolgáltatási díj és a tranzakciós jutalék mértékét, a GPE ügynökeként az Erste Bank 
kizárólag a szolgáltatás értékesítésében közvetít.

Célcsoport: minden egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, aki üzlettel vagy 
szolgáltató egységgel rendelkezik, illetve azt céges formában üzemelteti.



POS terminál típusok- Tájékoztatásul

A kommunikáció szempontjából két típust különböztetünk meg:

 LAN (ehhez a típushoz vezetékes internet szükséges)
 GPRS mobilhálózaton keresztül üzemel- a szolgáltató biztosítja a kommunikációhoz 

szükséges SIM kártyát

Az eszköz tekintetében kétféle típust különböztetünk meg:
 Asztali (Ez a terminál 230V-al működik, nem hordozható. Általában a kassza 

közelében kerül elhelyezésre a pulton)
 Hordozható (Ez egy mobil terminál, melyet általában vendéglátóipari egységekben 

kérnek)

Kiegészítőként kérhető PINpad is az asztali terminálokhoz



Bankkártya elfogadási szolgáltatások – Tájékoztatásul

Egyéb Kártya elfogadás: Egészségpénztári-, SZÉP kártya – a vállalkozónak közvetlenül
a kártyát kibocsátó vállalkozóval szükséges szerződést kötni

Multicurrency: egy terminál, két pénznem és jóváírás, deviza számla szükséges hozzá

DCC: Kártyabirtokos pénznemében terhelik, de forintban kerül jóváírásra, váltás
árfolyamából kereskedőnek visszatérítés

Integráció: számos hazai piacon működő pénztárgéppel köthető össze a bankkártya
elfogadó terminál

Online elfogadás, V-POS, e-kereskedelem: egy ár, átlátható rendszer, maximális
biztonság (szolgáltatás igénylés alapfeltétele aktív honlap, amelyhez igényli a
vállalkozó az online fizetési szolgáltatást)


