ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BIZTONSÁGI KERET LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL

A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy,
aki rendelkezik állandó magyarországi lakhellyel és telefonos elérhetőséggel, megfelel a Bank által
meghatározott hitelezési feltételeknek, továbbá az Erste Banknál vezetett lakossági
folyószámlájára rendszeres, a Bank által elfogadhatónak minősülő jóváírás érkezik, és a Bank a
hitelelbírálás során hitelképesnek minősíti.
A folyószámlahitel kizárólag forintban nyújtható!
TERMÉKISMERTETŐ
1.

A hitel célja
A hitel szabad felhasználású, célja a fizetőképes számlatulajdonosok átmeneti fedezethiányának
áthidalása. A hitelkeret az engedélyezett futamidőn belül többször igénybe vehető és
visszatölthető. A hitel csak a mindenkori fennálló szabad hitelkeret erejéig vehető igénybe.

2.

A hitel összege

2.1. Erste lakossági bankszámlára érkezett 1 - 5 havi rendszeres elfogadható munkabér és/vagy
nyugdíjjóváírás esetén a havi jóváírások átlagának
1
 maximum egyszerese, minimum 50 000 Ft, maximum 250 000 Ft-os hitelkeret között.


maximum kétszerese, minimum 50 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft-os hitelkeret között
amennyiben az ügyfél igazolni tudja, hogy a korábbi számlavezető pénzintézetnél legalább 3
havi (Csoportos munkavállalói bankszámla esetén legalább 2 havi) folyószámla hitelkerettel
rendelkezett (az új hitelkeret nagysága nem haladhatja meg a korábbi – más banknál lévő –
hitelkeret összegét)



maximum háromszorosa, minimum 200 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft-os hitelkeret között
amennyiben az ügyfél igazolni tudja, hogy a korábbi számlavezető pénzintézetnél legalább 3
havi (Csoportos munkavállalói bankszámla esetén legalább 2 havi) folyószámla hitelkerettel
rendelkezett (az új hitelkeret nagysága nem haladhatja meg a korábbi – más banknál lévő –
hitelkeret összegét) és jelenleg az Erste lakossági bankszámlára minimum havi 90 000 Ft
érkezik.



maximum egyszerese, minimum 50 000 Ft, maximum 250 000 Ft-os hitelkeret között,
amennyiben az ügyfél a hitelkeret igénylésekor már rendelkezik jelzáloghitellel, amelyben nem
egyedüli adós és az új hitel terhelhetőség számításkor a korábbi hitel törlesztő részletének
50%a került figyelembevételre.

2.2. Erste bankszámlára érkezett 6 havi vagy azt meghaladó rendszeres elfogadható munkabér
és/vagy nyugdíj jóváírás esetén a jóváírások átlagának
 maximum kétszerese, minimum 50 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft-os hitelkeret között.


maximum háromszorosa, minimum 200 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft-os hitelkeret között,
amennyiben az ügyfél az Erste bankszámlára minimum havi 90 000 Ft érkezett.



maximum egyszerese, minimum 50 000 Ft, maximum 500 000 Ft-os hitelkeret között,
amennyiben az ügyfél a hitelkeret igénylésekor már rendelkezik jelzáloghitellel, amelyben nem
egyedüli adós és az új hitel terhelhetőség számításakor a korábbi hitel törlesztő részletének
50%-a került figyelembevételre.

1 Amennyiben a számlatulajdonosnak és/vagy számla-társtulajdonosnak 1 vagy 2 hónapja érkezik saját elfogadható munkabér jóváírása az Erste Banknál vezetett

bankszámlára, akkor az igénybe vehető hitelkeret összege nem haladhatja meg a benyújtott idegen banki bankszámlakivonaton vagy Munkáltató Igazoláson szereplő
elfogadható munkabér jóváírás(ok) átlagának 120%-át. (Nyugdíjjóváírásra ezen feltétel nem vonatkozik.)
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2.3. Szellemi szabadfoglalkozású és privát banki szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek esetén a
számlaforgalom vizsgálata nélkül adható minimum 50 000 Ft, maximum 200 000 Ft-os hitelkeret.
Ezt meghaladó hitelösszeg igénylése esetén, ha legalább 6 hónapja Erste Banknál vezetett
bankszámlára érkezik – a Bank által – elfogadható jóváírás, akkor a 2.2. pont szerint adható
hitelkeret.
2.4. Erste Kolléga Klub Kedvezménycsomagot igénybe vevő ügyfelek folyószámlahitele esetén
az adható hitelkeret számítása a 2.1. és 2.2. pont szerint történik az alábbi eltérésekkel:
 az Erste VIP bankszámlánál a rendszeres elfogadható munkabér maximum kétszerese,
minimum 50 000 Ft, maximum 1 500 000 Ft,


Erste Manager bankszámlánál a rendszeres elfogadható munkabér maximum kétszerese,
minimum 50 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft.

2.5. Ha az Erste lakossági bankszámlára még nem érkezik elfogadható munkabér- / nyugdíjjóváírás,
de az ügyfél vállalja, hogy a folyószámlahitel szerződés aláírását követő 60 napon belül erre a
bankszámlára utaltatja munkabérét/nyugdíját, akkor a benyújtott Munkáltatói igazolás vagy idegen
banki bankszámlakivonat alapján meghatározott jövedelem szerint kerül meghatározásra az
adható maximális hitelkeret összege, melynek szabályai megegyeznek a 2.1 pontban leírtakkal.
3.

A hitel futamideje
Egy év (365 nap), amelyet problémamentesség illetve a szerződéses feltételek teljesítése esetén
a Bank automatikusan (külön értesítés nélkül) meghosszabbít újabb egy évre.

4.

Elfogadható jóváírások
2
Kizárólag a számlatulajdonos(ok) bankszámlára megfelelő jogcímmel (közleménnyel) érkező
saját munkabér és/vagy nyugdíj GIRO jóváírásai fogadhatóak el, amely jóváírások havi összege
meghaladja a 25 000 Ft-ot.

5.

Kamat, díjak, jutalékok
A kamat- és a tőketartozás megfizetése az Erste Banknál megnyitott lakossági bankszámláról
történik az ügyfél külön rendelkezése nélkül. Az érvényben lévő kamatok, díjak és jutalékok
mértékét a mindenkori hatályos Hirdetmény tartalmazza.

6.

Törlesztés
Az igénybe vett kölcsön törlesztése (feltöltése) a bankszámlára érkező jóváírásokkal
automatikusan történik, nincs meghatározott törlesztőrészlet vagy visszafizetési ütemezés.
A felhasznált hitelkeret után a kamat levonása utólag, az aktuális hónap végén történik.
Amennyiben a kamatra nincs elegendő fedezet az ügyfél számláján, a Bank ún. kényszerhitel
formájában megterheli a számlát, és az ilyen módon keletkezett tartozás után késedelmi kamatot
számít fel.

7.

Igényléshez szükséges nyomtatványok, dokumentumok


Folyószámlahitel igénylőlap *;



Érvényes személyazonosító okirat:
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2 a „Közlemény” rovatban szövegesen szerepelnie kell a tranzakció küldője szerinti jóváírás jogcímének (Pl.: a munkáltatótól „(munka)bér”, Magyar Államtól „nyugdíj”, a
nyugdíj törzsszáma, „ellátás”, „járadék”, „havi illetmény” stb., melyek rövidítésként is elfogadhatók, pl. „mbér”) Amennyiben nem azonosítható a jogcím a
munkabér/nyugdíj jóváírás közlemény rovatából, akkor a jövedelmet külön igazolással (pl.: munkáltatói jövedelemigazolással) kell igazolni.
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A szükséges nyomtatványok letölthetők a www.erstebank.hu oldalról.
Cégjegyzékszám:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg. 01-10-041054

 magyar állampolgár esetén: Magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító
okirat, mely lehet:
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o személyi igazolvány + lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy
o személyazonosító igazolvány + lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy
o kártyaformátumú 2001.január 1-je után kiállított jogosítvány + lakcímet igazoló
hatósági igazolvány vagy
o útlevél + lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 EU-s, nem magyar állampolgár esetén: személyazonosító okirat, mely lehet:

o külföldi hatóság által kiállított érvényes útlevél, vagy
o külföldi hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvány feltéve, hogy
magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy
o magyar hatóság által kiállított érvényes személyi igazolvány, vagy
o magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvány,
ÉS
o magyar hatóság által kiállított érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány, amely
szerint legalább 3 éve Magyarországon tartózkodik.


Amennyiben az ügyfél – új folyószámlahitel igényléskor – igazolni kívánja korábbi (más
pénzintézetnél nyilvántartott) folyószámlahitelét:

utolsó 3 havi idegen banki bankszámlakivonat, mely tartalmazza idegen bankhoz
érkező munkabér/nyugdíjjóváírást a megfelelő jogcímmel (közleménnyel) és a korábbi
hitelkeret összegét is;



Amennyiben az ERSTE BANK HUNGARY ZRT.-nél vezetett bankszámlára még nem vagy
csak maximum 2 hónapja érkezik a számlatulajdonos és/vagy társtulajdonos elfogadható
saját munkabér jóváírása:

Munkáltatói Igazolás (30 napnál nem régebbi, ERSTE nyomtatvány)
VAGY


2 havi idegen banki bankszámlakivonat, mely az utolsó kéthavi, idegen bankhoz
megfelelő jogcímmel (közleménnyel) érkező munkabér jóváírást tartalmazza

(Nyugdíjjóváírás esetén nem kellenek ezen dokumentumok, kivétel, ha még nem érkezett
nyugdíjjóváírás az Erste Banknál vezetett bankszámlára, akkor az utolsó 2 havi idegen banki
bankaszámlakivonatot kell bemutatni, mely tartalmazza az idegen banki bankszámlára érkező
nyugdíjjóváírást a megfelelő jogcímmel (közleménnyel), vagy a Nyugdíjat folyósító szerv 12
hónapnál nem régebbi igazolása a nyugdíjról.)
Amennyiben egy bankszámlának 2 tulajdonosa van, a folyószámlahitel-keretet együtt kell
igényelniük!
A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat, összehasonlítást segítő
alkalmazásokat
a
Pénzügyi
Szervezetek
Állami
Felügyelete
honlapján
találhat.
(http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/alkalmazasok)
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Ha a személyi igazolvány (könyves formátumú) érvényes lakcímet tartalmaz, akkor nem szükséges lakcímet
igazoló igazolvány.
Cégjegyzékszám:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg. 01-10-041054

