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ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Vállalati Ügyfelek részére
(Vállalati NetBank, Vállalati MobilBank, illetőleg
Erste Electra-, Erste Electra Transzfer szolgáltatások igénybevételére)
amely szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138
Budapest, Népfürdő u. 24.-26., Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, adószám: 10197879-4-44,
csoportazonosító szám: 17781042-5-44, csoport közösségi adószám: HU17781042, KSH szám: 10197879-6419-11401,
(továbbiakban: Bank), másrészről az alábbi adatokkal, az ügyfél, mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél és úgy is mint
Számlatulajdonos) (továbbiakban Bank és Számlatulajdonos együttesen: Szerződő felek) között, alulírott helyen és napon, a
Számlatulajdonos kifejezett kérésére az alábbi feltételekkel:
Számlatulajdonos ügyfélazonosítója
1

Számlatulajdonos neve/cégneve/ születési neve :
2

Számlatulajdonos székhelye :
3

Számlatulajdonos értesítési címe :
Cégjegyzéksz./bírósági nyilvánt. sz./PIR sz./ Vállalk. ig. sz.:
Éves nettó árbevétele a megelőző üzleti évben meghaladta a nettó 200 millió forintot:

IGEN / NEM

4

Foglalkoztatotti létszáma eléri a 10 főt vagy a jelen Szerződés megkötését megelőző üzleti évben éves árbevétele illetve
mérlegfőösszege meghaladja a 2 millió euró, a jelen Szerződés megkötését megelőző üzleti év utolsó napján érvényes Magyar
3
Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számított forintösszeget:
IGEN / NEM
1.

A Szerződés tárgya, az önálló elektronikus banki szolgáltatások

1.1) A Számlatulajdonos alábbiak szerinti választása szerinti önálló egymástól elkülönült szolgáltatásokként rendeli meg az
alábbi elektronikus banki szolgáltatásokat a Bank és a Számlatulajdonos között már hatályban lévő bankszámlaszerződés(eke)t
kiegészítő jelen Szerződés megkötésével. Ennek alapján a Számlatulajdonos megbízza a Bankot, hogy a Bank a jelen
Szerződés tárgyaként az alábbi elektronikus banki szolgáltatások közül, a Számlatulajdonos által X-el megrendeltként jelölt
szolgáltatás(oka)t nyújtsa részére. Alulírott(ak) a Számlatulajdonos képviseletében az
Erste Electra szolgáltatást

MEGRENDELEM

NEM RENDELEM MEG

Erste Vállalati NetBank szolgáltatást

MEGRENDELEM

NEM RENDELEM MEG

Erste Vállalati MobilBank szolgáltatást

MEGRENDELEM

NEM RENDELEM MEG

(a továbbiakban a fenti választástól függetlenül a szolgáltatások külön: adott Szolgáltatás vagy Szolgáltatás)
(a továbbiakban a fenti választástól függetlenül a szolgáltatások együtt: Szolgáltatások)
1.2) A Szolgáltatások leírását és használatának módját, továbbá a működtetéshez szükséges eszközök (hardver, szoftver)
műszaki jellemzőinek leírását jelen Szerződés részét képező Elektronikus Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
(továbbiakban: ÁSZF), valamint a Biztonsági szabályok, az Erste Electra szolgáltatás kapcsán a Felhasználói kézikönyv,
illetőleg az Erste Vállalati NetBank/ MobilBank szolgáltatás kapcsán, a Használati útmutató tartalmazza.
2.

A Szolgáltatásba bevont Bankszámlák és a Felhasználók

2.1) A Számlatulajdonos a jelen Szerződés aláírásakor a Szerződés mellékletét képező „Felhasználói adatlap” kitöltésével
cégszerű aláírásával és annak Bank által történő aláírt átvételével határozza meg az adott Szolgáltatásba bevont egyes
bankszámláihoz (továbbiakban: Bankszámlák) tartozóan, a Bankszámlák felett rendelkezési jogosultággal rendelkező
természetes személy(eke)t (továbbiakban: Felhasználó) és Hozzáférési jogának terjedelmét. A Számlatulajdonos tudomásul
veszi, hogy a Bank kizárólag olyan Felhasználóktól fogad el megbízást, akiknek az azonosítását „A pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról” szóló 2007. évi CXXXVI. törvénynek megfelelően elvégezte. A Bank
ezzel összhangban a Számlatulajdonos rendelkezése alapján a Felhasználói adatlapon megjelölt Szolgáltatások kapcsán a
Felhasználói adatlapon megjelölt bankszámlái tekintetében teszi lehetővé a Szolgáltatások igénybevételét.
2.2) A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokba bevont Bankszámlák körének módosítása, a Felhasználó(k)
személyében történő módosítása, a meglévő Felhasználó érvényben lévő hozzáférési jogosultságának terjedelmének
változtatása, továbbá a NetBankŐr SMS szolgáltatással kapcsolatos adatok változtatása esetén új Felhasználói adatlap
kitöltése szükséges. A változás bejelentésének elmulasztásából eredő károkért a Bank felelősséget nem vállal.
3.

Díjazás

3.1) A Felek megállapodnak, hogy a Bank a Számlatulajdonos által megrendelt Szolgáltatás használatáért Szolgáltatásonként
illetőleg az SMS szolgáltatásért külön számít fel bankköltségeket, melyeket a Számlatulajdonos esedékességkor köteles a Bank
számára megfizetni oly módon, hogy a Banknál vezetett

-

-

1

Egyéni vállalkozó esetén kitöltendő.
Ország, irányítószám, város, utca, házszám.
Ország, irányítószám, város, utca, házszám.
4
Aláhúzással/bekarikázással kérjük megjelölni!
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számú Pénzforgalmi bankszámláján legalább olyan mértékű fedezetet biztosítani, amely a jelen Szerződéssel érintett
Szolgáltatások – ideértve az esetlegesen a Szerződés külön mellékletét képező Programtelepítési adatlap szerint megrendelt
telepítést/telepítéstámogatást illetőleg a Felhasználó adatlapon megrendelt SMS szolgáltatást is – szerint esedékes
bankköltségek összegét fedezi, és tudomásul veszi, hogy ennek hiányában a Bank jogosult az esedékessé vált bankköltségek
összegével a Banknál vezetett bármely bankszámláját megterhelni.
3.2) A Szolgáltatásokért illetőleg az SMS szolgáltatásért felszámított bankköltségek típusát, mértékét és esedékességét a Bank
mindenkori Hirdetménye tartalmazza. Amennyiben az SMS szolgáltatás használatáért a Bank által külön felszámított
szolgáltatási díjat megfizetése elmarad, úgy a Bank jogosult az SMS szolgáltatást azonnali hatállyal szüneteltetni.
3.3) A Számlatulajdonos ezúton felhatalmazza a Bankot, hogy a Szolgáltatásokból illetőleg az SMS szolgáltatásból eredő
mindenkor esedékes követelései összegét a Számlatulajdonos bankszámla követelésébe esedékességkor beszámítsa, vagy
azt követőn bármikor a mindenkor fennálló követelése erejéig, akként, hogy a Bank a Számlatulajdonos nála vezetett bármely
bankszámláját a jelen Szerződés szerint esedékes összeggel jogosult megterhelni a Számlatulajdonos külön rendelkezése
nélkül vagy rendelkezése ellenére is. A Számlatulajdonos fizetési kötelezettségei teljesítése céljából felhatalmazza továbbá a
Bankot, hogy jelen pont szerinti beszámítási jogát – a Bank tévedésének helyesbítését és a hatósági átutalás és átutalási
végzés alapján történő fizetési megbízásokat követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően – gyakorolja.
4.

A Szolgáltatásokra vonatkozó egyedi rendelkezések

4.1. Vállalati NetBank szolgáltatás, Vállalati MobilBank és a NetBankŐr SMS szolgáltatás
4.1.1. Az Erste Vállalati NetBank szolgáltatás fentiekben való megrendelése és a jelen Szerződés megkötésével a Bank a
Számlatulajdonos részére az Erste Vállalati NetBank szolgáltatásra vonatkozó hatályának időtartamára nem kizárólagos,
nem átruházható használati jogot enged az Erste Vállalati NetBank szolgáltatáshoz tartozó Elektronikus Banki Rendszer
használatára, mely rendszerbe a Számlatulajdonos Felhasználói az Elektronikus Banki Rendszer felhasználói internetes
programfelületén – azaz a Bank internetes honlapján – keresztül léphetnek be (jelenleg: https://netbank.erstebank.hu),
abból a célból, hogy az internetes programfelület segítségével a Számlatulajdonos internetes kapcsolaton keresztül
közvetlen kapcsolatot létesíthessen a Bankkal, amelynek révén különböző szolgáltatásokat elektronikus úton vehessen
igénybe a Banktól vagy ezek nyújtását kezdeményezhesse a Banktól.
4.1.2. Az Erste Vállalati MobilBank szolgáltatás fentiekben való megrendelése és a jelen Szerződés megkötésével a Bank
a Számlatulajdonos részére az Erste Vállalati MobilBank szolgáltatásra vonatkozó hatályának időtartamára nem
kizárólagos, nem átruházható használati jogot enged az Erste Vállalati MobilBank szolgáltatáshoz tartozó Elektronikus
Banki Rendszer használatára, mely rendszerbe a Számlatulajdonos Felhasználói az Elektronikus Banki Rendszer
felhasználói internetes programfelületén (Elektronikus Felület) – a következő internetes honlapcímen keresztül léphetnek
be: https://mobil.erstebank.hu) abból a célból, hogy az internetes programfelület segítségével a Számlatulajdonos
internetes kapcsolaton keresztül közvetlen kapcsolatot létesíthessen a Bankkal, amelynek révén különböző
szolgáltatásokat elektronikus úton vehessen igénybe a Banktól vagy ezek nyújtását kezdeményezhesse a Banktól.
4.1.3. A Számlatulajdonos az adott Felhasználó számára a Felhasználói adatlapon rendelheti meg a Vállalati NetBankÕr
SMS szolgáltatást (előzőekben és továbbiakban: SMS szolgáltatás), azzal, hogy az SMS szolgáltatás kizárólag a Vállalati
NetBank szolgáltatáshoz kapcsolódóan rendelhető meg. A Felhasználói adatlapon megrendelt NetBankÕr szolgáltatással
a Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy minden egyes sikeres Vállalati NetBank szolgáltatáshoz tartozó
Elektronikus Banki Rendszerbe történt sikeres bejelentkezés tényéről (továbbiakban: Bejelentkezés) az adott
5
Felhasználóra vonatkozó Felhasználói adatlapon megjelölt telefonszámra a Bank SMS üzenetet küldjön . Az SMS
szolgáltatás új Felhasználó esetén a Vállalati NetBankÕr SMS Szolgáltatás a Vállalati NetBank szolgáltatás hozzáférésre
jogosító kódok Bank általi átadásától vehető igénybe. Meglévő Felhasználóra vonatkozó módosítás (pl.: mobiltelefonszám
változása) esetén a módosított feltételű SMS szolgáltatás igénybevételét a Bank legkésőbb a Felhasználói adatlap
módosításának Bank általi átvételét követő 2 (kettő) banki munkanapon belül biztosítja. Az ügyféladat változás
bejelentésének elmulasztásából eredő károkért a Bank felelősséget nem vállal.
4.1.4. Az SMS szolgáltatás megrendelése esetén a Bank vállalja, hogy az adott Felhasználóra vonatkozó Felhasználói
adatlapon megadott telefonszámra a Bejelentkezésről SMS üzenetet továbbít, amely tartalmazza a bejelentkezett
Felhasználó Vállalati NetBank azonosítóját, rövid nevét, továbbá a Bejelentkezés időpontját.
4.1.5. Az SMS szolgáltatás felmondható a megkezdett hónap utolsó napjára, továbbá a Számlatulajdonos tudomásul
veszi, hogy az SMS szolgáltatás a Vállalati NetBank Szolgáltatás megszűnésének napján minden külön intézkedés nélkül
megszűnik.
4.1.6.Egyebekben az SMS Szolgáltatásra a Bank Erste TeleBank és SMS Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
Vállalkozások részére (a továbbiakban: TeleBank és SMS ÁSZF) irányadóak
4.2. Erste Electra szolgáltatás;
4.2.1. Az Erste Electra szolgáltatás fentiekben való megrendelésével és a jelen Szerződés megkötésével a Bank a
Számlatulajdonos részére az Erste Electra szolgáltatásra vonatkozó hatályának időtartamára nem kizárólagos, nem
átruházható használati jogot enged az Erste Electra szolgáltatáshoz tartozó Elektronikus Banki Rendszer használatára,
mely rendszerbe a Számlatulajdonos Felhasználói a Számlatulajdonos számítástechnikai rendszerkörnyezetében
(személyi számítógépre vagy számítógépes hálózatba) telepített Erste Electra (Elektronikus Banki Szoftver) használatával
léphetnek be abból a célból, hogy az Elektronikus Banki Szoftver segítségével a Számlatulajdonos telefonvonalon
keresztül közvetlen kapcsolatot létesíthessen a saját számítógépe(i) és a Bank között, amelynek révén különböző
szolgáltatásokat elektronikus úton vehessen igénybe a Banktól vagy ezek nyújtását kezdeményezhesse a Banktól. Ennek
elérése érdekében a Bank a Számlatulajdonos és maximum kettőszázötvenhat (256) számú Felhasználója számára az
Elektronikus Banki Szoftver igénylésenként 1 (egy) egyedi termékazonosítóval sorszámozott példányának az Erste Electra
szolgáltatással érintett jogviszony időtartamára szóló kizárólagos és díjmentes használati jogot enged. A jelen Szerződés
aláírásával a Bank a fentiek szerint meghatározott felhasználási jogot enged a Számlatulajdonosnak és Felhasználóinak,
5
Az SMS Szolgáltatás külföldi mobilszolgáltató esetében csak a http://www.t-mobile.hu/ Internet oldalon, roaming partnerek között közzétett szolgáltatókon keresztül
vehető igénybe!
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azzal hogy az Elektronikus Banki Szoftver egy vagy több rendelkezésre bocsátott példányát a Számlatulajdonos kizárólag
saját céljaira használhatja úgy, hogy annak használatét sem ő, sem Felhasználói harmadik fél részére nem engedi át
semmilyen formában.
4.2.2. A Számlatulajdonos a jelen Szerződés mellékletét képező, „Programigénylési adatlap” aláírásával jelöli meg az
egyedi termékazonosítóval rendelkező Elektronikus Banki Szoftver egy példányénak általa használni kívánt egyedi
programfunkcióit, a Számlatulajdonos azonosító adatait és azt az általa megválasztott helyszínt, ahol az Elektronikus Banki
Szoftvert telepített módon használni kívánja.
4.2.3. A Számlatulajdonos az Erste Electra program (Elektronikus Banki Szoftver) magyarországi telepítését, illetőleg
magyarországi helyszíni telepítéstámogatását a jelen Szerződés mellékletét képező, a megrendelt Szolgáltatáshoz
igazodó „Programtelepítési adatlap” megfelelő módon történő kitöltésével, aláírásával és Banknak történő eljuttatásával
rendelheti meg annak a helyszínnek és kapcsolattartójának megnevezésével ahol az Elektronikus Banki Szoftvert
telepítetését vagy telepítésben való Banki közreműködést kéri a Banktól. A Bank az Elektronikus Banki Szoftver
telepítésért díjat számít fel, melynek mértékét a Bank mindenkori Hirdetménye tartalmazza.
5.

szolgáltatásokra vonatkozó Közös rendelkezések

5.1. A jelen Szerződésben foglalt adott Szolgáltatások külön-külön is felmondhatók.
6.

Általános rendelkezések

6.1. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Bank a jelen Szerződés megkötésének kezdeményezése és jelen Szerződés aláírása
előtt – Bank Üzletszabályzatának írásban történő átadásával – teljes körűen tájékoztatta a Központi Hitelinformációs
Rendszerről (KHR), referenciaadatai KHR-be kerüléséről és ennek eseteiről, okairól, az adatátadás, adatkezelés szabályairól,
adatátadás céljáról, átadandó adatok köréről, a referenciaadatok KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által további
referenciaadat-szolgáltatók részére történő átadási lehetőségéről és ennek céljáról, az igénybe vehető jogorvoslati
lehetőségekről, amelyek részletesen ismertetett rendelkezéseit a Bank Üzletszabályzata tartalmazza.
6.2. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, a pénzforgalomról szóló jogszabályok, a Bank
Üzletszabályzatában, az ÁSZF-ben, a Szolgáltatásba bevont Bankszámlák bankszámlaszerződései és az ezekhez tartozó
Pénzforgalmi ÁSZF-ben és a TeleBank és SMS ÁSZF-ben foglaltak, valamint a Hirdetményben közzétettek az irányadók. A
jelen Szerződés, az ÁSZF, a Szolgáltatásba bevont Bankszámlák bankszámlaszerződései és Pénzforgalmi ÁSZF, TeleBank és
SMS ÁSZF a Hirdetmény és a Bank Üzletszabályzata együtt képezi a Szolgáltatás vonatkozásában a pénzforgalmi szolgáltatás
nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény szerinti keretszerződést.
6.3. A Bank jogosult az Üzletszabályzatban, a Szerződésben, az ÁSZF-ben ill. a Pénzforgalmi ÁSZF-ben, a TeleBank és SMS
ÁSZF-ben, és/vagy a vonatkozó Hirdetményben foglalt bankköltségeket (díjakat, költségeket, jutalékokat) és/vagy egyéb
szerződési feltételeket egyoldalúan megváltoztatni. A Bank a Felhasználó, illetőleg a Számlatulajdonosra nézve kedvezőtlen
egyoldalú szerződésmódosításra a fenti szerződéses dokumentumokban meghatározott feltételek és körülmények
bármelyikének külön vagy együttes bekövetkezése esetén jogosult.
6.4. A Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen Szerződés aláírását megelőzően megismerte a Bank Üzletszabályzatát, az
ÁSZF-et, a Pénzforgalmi Bankszámlavezetés és Betéti ügyletek Általános Szerződési Feltételeit Vállalati ügyfelek részére (az
előzőekben és a továbbiakban: Pénzforgalmi ÁSZF) a TeleBank és SMS ÁSZF-et a Vállalati NetBank illetőleg Vállalati
MobilBank szolgáltatáshoz tartozó Használati útmutatót, és a „Pénzforgalmi Hirdetmény a 200 millió forint feletti nettó
árbevételű vállalkozások, valamint társadalmi szervezetek részére” hivatalos közleményt (előzőekben és a továbbiakban:
Hirdetmény) átvette, az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadta.
6.5. A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal, hogy a jelen Szerződésben, az Üzletszabályzatban, az ÁSZF-ben, a
Pénzforgalmi ÁSZF-ben, a TeleBank és SMS ÁSZF-ben, a Hirdetményben, valamint a Használati útmutatóban foglalt
előírásokat a bejelentett Felhasználókkal megismerteti, és azokat velük betartatja. A Bank nem felel az olyan kárért, amely
abból származik, hogy a Felhasználó a jelen Szerződés, az ÁSZF, valamint a Használati útmutató rendelkezéseit nem ismerte.
6.6. A Számlatulajdonos a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben fent, a jelen
Szerződés aláírását megelőző üzleti évben éves nettó árbevételét 200 millió forintot „nem” meghaladónak jelölte, vagy nem
jelölte árbevételének jellemzőjét, de annak összege ténylegesen alacsonyabb mint 200 millió forint, úgy ennek ellenére is a
jelen Szerződésre az ÁSZF és a vonatkozó Hirdetmény rendelkezései lesznek az irányadóak a jelen szerződés hatálya alatt
vagy annak módosításáig.
6.7. A jelen Szerződés valamennyi fél aláírását követően lép hatályba.
Mellékletek:
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1. Felhasználói adatlap(ok)
2. ALTERNATÍVA (Erste Electra esetén kötelezően választandó): Programigénylési adatlap
3. ALTERNATÍVA (Erste Electra esetén kötelezően választandó): Programtelepítési adatlap
Kelt:

helység,

év,

hó,

nap.

Kelt:

…………………………………….
Bank
Név1 Név2
(Beosztás1
Beosztás2 )
ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
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helység,

év,

hó,

nap.

…………………………………….
Számlatulajdonos (cégszerű aláírása /PH/)
Név1 Név2
(Beosztás1
Beosztás2 )
Számlatulajdonos neve

Amennyiben az ügyfél jelen Szerződéssel több szolgáltatást rendelt meg, úgy Szolgáltatásonként külön kell Felhasználói adatlapot felvenni!

Kézjegyek:
Számlatulajdonos

3/3
Bank

