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Jelenleg nincs érvényes akció
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Korábbi akciók:
AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2011. DECEMBER 31-IG BEFOGADOTT ÜGYLETEKRE,
VAGY VISSZAVONÁSIG)
VISSZAVONVA 2011.12.19-én
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
2011. október 11-től az akció visszavonásáig vagy legkésőbb 2011. december 31-ig
befogadott lízingügyletekre vonatkozik.
Akciós Kamat - A Erste Ingatlanlízing ZRt. az akció ideje alatt a lízingcéghez, vagy
az Erste Bank Hungary ZRt.-hez benyújtott és hiánytalanul kitöltött lízingkérelmek
esetében, HUF alapú ügyleteknél az első 2 kamatperiódusban (legfeljebb 6 hónap)
akciós ügyleti kamatlábat alkalmaz. Az akciós kamatok mértékét a hirdetmény
tartalmazza.
Az akciós kamatperiódusokban alkalmazott kamatláb a lízingbevevő első 30 napot
meghaladó fizetési késedelmét követő hónaptól az akciós időszak végéig a
mindenkor hatályos ügyleti kamatlábra változik. (Ügyleti kamatlábak a Hirdetmény és
a Hirdetmény 1.sz. melléklete alapján.)
Akciós lízingbírálati díj – A Erste Ingatlanlízing ZRt. az akció ideje alatt a
lízingcéghez, vagy az Erste Bank Hungary ZRt.-hez benyújtott és hiánytalanul
kitöltött lízingkérelmek esetében, a lízingbírálati díjat elengedi.
A kamat és lízingbírálati díj akcióban való részvétel feltétele – Munkabér1
átutalással már rendelkező Erste Bank bankszámla, vagy Visszaigazolt
„Felhatalmazás munkabér1 Erste Bank bankszámlára való átutalására” nyomtatvány
bankfiókban történő leadása.
ÉS
Az Erste bankszámlára érkező, vagy átirányított munkabér1 eléri legalább a
lízingszerződésben tájékoztató jelleggel rögzített induló havi lízingdíj 1,2-szeresét.

AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2011. SZEPTEMBER 12-TŐL BEFOGADOTT
ÜGYLETEKRE, VISSZAVONÁSIG)
VISSZAVONVA 2011.12.19-én

1

Munkabér: A lízingügylet engedélyezésekor figyelembe vett jövedelem, lakhatási támogatás.
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A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza. Vonatkozik a 2011. szeptember 12-től az akció visszavonásáig
befogadott lízingügyletekre.
Akciós indulóköltségek - A Lízingcég, a Lízingbevevő lízingkérelmében lévő
nyilatkozata alapján, kizárólag a Lízingcég nevére szóló, és Lízingcégnek átadott
számlával igazolt, és a fenti táblázatban írt költségeket vállalja át, a lízingügylet
folyósításával egyidejűleg.
Az átvállalás maximális összege nem haladhatja meg a számlán szereplő összeget,
valamint nem haladhatja meg a fenti táblázatban, az egyes költség típusokra
meghatározott maximális összeget, akkor sem, ha a számla összege ennél
magasabb. Ez utóbbi esetben az adott költség típusnál érvényes maximális összeg
átvállalása kérhető.
Az akció a legalább 120 hónap futamidejű lízingügyletekre vonatkozik.
Az átvállalt költségek fejében a Lízingbevevő kamatfelárat fizet, a lízingügylet teljes
futamideje alatt. A kamatfelár mértékét a lenti táblázat tartalmazza.
Díj megnevezése
Ingatlanszakértői díj
Földhivatali eljárási díj
Közjegyzői díj
Ügyvédi költség
Folyósítási jutalék
Illeték

Értéksáv
0 - 30000
30001 - 60000
60001 - 90000
0 - 17200
17201 - 34400
34401 - 51600
0 - 100000
0 - 100000
100001 - 150000
150001 - 200000
0 - 250000
0 - 120000
120001 - 320000
320001 - 520000
520001 - 720000

Kamatfelár
0,06%
0,12%
0,18%
0,04%
0,08%
0,12%
0,10%
0,15%
0,25%
0,35%
0,15%
0,10%
0,44%
0,84%
1,24%

A lízingszerződés futamidő előtti bármely okból történő megszűnése esetén az
akcióval érintett és átvállalt indulóköltségeket a hátralévő hónapok száma és az
eredeti futamidő hónapszámának arányában a Lízingbevevőnek meg kell fizetni.
AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2011. DECEMBER 31-IG BEFOGADOTT ÜGYLETEKRE,
VAGY VISSZAVONÁSIG)
Visszavonva 2011.10.10
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
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2011. október 1-től az akció visszavonásáig vagy legkésőbb 2011. december 31-ig
befogadott lízingügyletekre vonatkozik.
Akciós Kamat - A Erste Ingatlanlízing ZRt. az akció ideje alatt a lízingcéghez, vagy
az Erste Bank Hungary ZRt.-hez benyújtott és hiánytalanul kitöltött lízingkérelmek
esetében, HUF alapú ügyleteknél az első 2 kamatperiódusban (legfeljebb 6 hónap)
akciós ügyleti kamatlábat alkalmaz. Az akciós kamatok mértékét a hirdetmény
tartalmazza.
Az akciós kamatperiódusokban alkalmazott kamatláb a lízingbevevő első 30 napot
meghaladó fizetési késedelmét követő hónaptól az akciós időszak végéig a
mindenkor hatályos ügyleti kamatlábra változik. (Ügyleti kamatlábak a Hirdetmény és
a Hirdetmény 1.sz. melléklete alapján.)
Akciós lízingbírálati díj – A Erste Ingatlanlízing ZRt. az akció ideje alatt a
lízingcéghez, vagy az Erste Bank Hungary ZRt.-hez benyújtott és hiánytalanul
kitöltött lízingkérelmek esetében, a lízingbírálati díjat elengedi.
A kamat és lízingbírálati díj akcióban való részvétel feltétele – Munkabér2
átutalással már rendelkező Erste Bank bankszámla, vagy Visszaigazolt
„Felhatalmazás munkabér1 Erste Bank bankszámlára való átutalására” nyomtatvány
bankfiókban történő leadása.
ÉS
Az Erste bankszámlára érkező, vagy átirányított munkabér1 eléri legalább a
lízingszerződésben tájékoztató jelleggel rögzített induló havi lízingdíj 1,2-szeresét.
AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2011. SZEPTEMBER 30-IG BEFOGADOTT ÜGYLETEKRE)
MÓDOSÍTÁS (2011.SZEPTEMBER 12.)
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
2011. július 1-től az akció visszavonásáig vagy legkésőbb 2011. szeptember 30-ig
befogadott lízingügyletekre vonatkozik.
Akciós Kamat - A Erste Ingatlanlízing ZRt. az akció ideje alatt a lízingcéghez, vagy
az Erste Bank Hungary ZRt.-hez benyújtott és hiánytalanul kitöltött lízingkérelmek
esetében, HUF alapú ügyleteknél az első 2 kamatperiódusban (legfeljebb 6 hónap)
akciós ügyleti kamatlábat alkalmaz. Az akciós kamatok mértékét a hirdetmény
tartalmazza.
Az akciós kamatperiódusokban alkalmazott kamatláb a lízingbevevő első 30 napot
meghaladó fizetési késedelmét követő hónaptól az akciós időszak végéig a
mindenkor hatályos ügyleti kamatlábra változik. (Ügyleti kamatlábak a Hirdetmény és
a Hirdetmény 1.sz. melléklete alapján.)

2

Munkabér: A lízingügylet engedélyezésekor figyelembe vett jövedelem, lakhatási támogatás.
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Akciós lízingbírálati díj – A Erste Ingatlanlízing ZRt. az akció ideje alatt a
lízingcéghez, vagy az Erste Bank Hungary ZRt.-hez benyújtott és hiánytalanul
kitöltött lízingkérelmek esetében, a lízingbírálati díjat elengedi.
A kamat és lízingbírálati díj akcióban való részvétel feltétele – Munkabér3
átutalással már rendelkező Erste Bank bankszámla, vagy Visszaigazolt
„Felhatalmazás munkabér1 Erste Bank bankszámlára való átutalására” nyomtatvány
bankfiókban történő leadása.
ÉS
Az Erste bankszámlára érkező, vagy átirányított munkabér1 eléri legalább a
lízingszerződésben tájékoztató jelleggel rögzített induló havi lízingdíj 1,2-szeresét.
AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2011. JÚNIUS 30-IG BEFOGADOTT ÜGYLETEKRE)
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
2011. április 1-től az akció visszavonásáig vagy legkésőbb 2011. június 30-ig
befogadott lízingügyletekre vonatkozik.
Akciós Kamat - A Erste Ingatlanlízing ZRt. az akció ideje alatt a lízingcéghez, vagy
az Erste Bank Hungary ZRt.-hez benyújtott és hiánytalanul kitöltött lízingkérelmek
esetében, EUR alapú ügyleteknél az első 20 kamatperiódusban (legfeljebb 60
hónap); HUF alapú ügyleteknél az első 2 kamatperiódusban (legfeljebb 6 hónap)
akciós ügyleti kamatlábat alkalmaz. Az akciós kamatok mértékét a hirdetmény
tartalmazza.
Az akciós kamatperiódusokban alkalmazott kamatláb a lízingbevevő első 30 napot
meghaladó fizetési késedelmét követő hónaptól az akciós időszak végéig a
mindenkor hatályos ügyleti kamatlábra változik. (Ügyleti kamatlábak a Hirdetmény és
a Hirdetmény 1.sz. melléklete alapján.)
Akciós lízingbírálati díj – A Erste Ingatlanlízing ZRt. az akció ideje alatt a
lízingcéghez, vagy az Erste Bank Hungary ZRt.-hez benyújtott és hiánytalanul
kitöltött lízingkérelmek esetében, a lízingbírálati díjat elengedi.
A kamat és lízingbírálati díj akcióban való részvétel feltétele – Munkabér4
átutalással már rendelkező Erste Bank bankszámla, vagy Visszaigazolt
„Felhatalmazás munkabér1 Erste Bank bankszámlára való átutalására” nyomtatvány
bankfiókban történő leadása.
ÉS
Az Erste bankszámlára érkező, vagy átirányított munkabér1 eléri legalább a
lízingszerződésben tájékoztató jelleggel rögzített induló havi lízingdíj 1,2-szeresét.
AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2011. MÁRCIUS 31-IG FOLYÓSÍTOTT ÜGYLETEKRE)

3
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Munkabér: A lízingügylet engedélyezésekor figyelembe vett jövedelem, lakhatási támogatás.
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A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
2010. október 1-től az akció visszavonásáig befogadott és 2011.03.31-ig folyósított
lízingügyletekre vonatkozik. A 2011.03.31-ig történő folyósításhoz a folyósítási
feltételek 2011.03.21. napjáig történő hiánytalan teljesítése szükséges.
Akciós Kamat - A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt a lízingcéghez, vagy az
Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul kitöltött EUR és HUF alapú
lízingkérelmek esetében az első két kamatperiódusban (összesen 6 hónap) akciós
ügyleti kamatlábat alkalmaz. A kamatok mértékét a Hirdetmény és az Hirdetmény
1.sz. melléklete tartalmazza.
Akciós lízingbírálati díj – A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt a
lízingcéghez, vagy az Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul
kitöltött EUR alapú lízingkérelmek esetében, a lízingbírálati díjból elengedésre kerül a
lízingbírálati díj 50%-a, de legfeljebb 40.000,- Ft.
A lízingbírálati díjból elengedésre kerül továbbá az ügyletben felmerülő első
értékbecslői költség maximum 30.000,- Ft erejéig, valamint a kiürítési nyilatkozat
közokiratba foglalásának költsége maximum 20.000,- Ft erejéig, a díjról szóló
számlák bemutatását követően. Ha az ily módon csökkentett lízingbírálati és
szerződéskötési díjak mértéke kevesebb, mint nulla, a negatív különbség nem
fizethető ki az ügyfelek részére.
AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2010. SZEPTEMBER 30-IG FOLYÓSÍTOTT ÜGYLETEKRE)
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
2010. július 1-től az akció visszavonásáig befogadott és 2010.09.30-ig folyósított
lízingügyletekre vonatkozik. A 2010.09.30-ig történő folyósításhoz a folyósítási
feltételek 2010.09.17. napjáig történő hiánytalan teljesítése szükséges.
Akciós Kamat - A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt a lízingcéghez, vagy az
Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul kitöltött lízingkérelmek
esetében az első két kamatperiódusban (összesen 6 hónap) akciós ügyleti
kamatlábat alkalmaz. A kamatok mértékét a Hirdetmény és az Hirdetmény 1.sz.
melléklete tartalmazza.
Akciós lízingbírálati díj – A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt a
lízingcéghez, vagy az Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul
kitöltött lízingkérelmek esetében, a lízingbírálati és szerződéskötési díjból
elengedésre kerül az ügyletben felmerülő első értékbecslői költség maximum
30.000,- Ft erejéig, valamint a kiürítési nyilatkozat közokiratba foglalásának költsége
maximum 20.000,- Ft erejéig, a díjról szóló számlák bemutatását követően. Ha az ily
módon csökkentett lízingbírálati és szerződéskötési díjak mértéke kevesebb, mint
nulla, a negatív különbség nem fizethető ki az ügyfelek részére.
Az akcióban részt vesznek az ELL lakossági ügyfelek részére nyújtott lízing
termékek.
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AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2010. JÚNIUS 10-IG)
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
Az akció 2010. május 10-től befogadott5 minden lízingkérelmekre vonatkozik,
érvényes 2010.06.30-ig vagy visszavonásig.
Akciós Kamat - A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt a lízingcéghez, vagy az
Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul kitöltött lízingkérelmek
esetében az első két kamatperiódusban (összesen 6 hónap) akciós ügyleti
kamatlábat alkalmaz. A kamatok mértékét a Hirdetmény és az 1.sz. melléklete
tartalmazza.
Akciós lízingbírálati díj – A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt a
lízingcéghez, vagy az Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul
kitöltött lízingkérelmek esetében, a lízingbírálati és szerződéskötési díjból
elengedésre kerül az ügyletben felmerülő első értékbecslői költség maximum
30.000,- Ft erejéig, valamint a kiürítési nyilatkozat közokiratba foglalásának költsége
maximum 20.000,- Ft erejéig, a díjról szóló számlák bemutatását követően. Ha az ily
módon csökkentett lízingbírálati és szerződéskötési díjak mértéke kevesebb, mint
nulla, a negatív különbség nem fizethető ki az ügyfelek részére.
Az akcióban részt vesznek az ELL lakossági ügyfelek részére nyújtott lízing
termékek.
AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2010. JÚNIUS 30-IG) Visszavonva 2010.05.10-én!
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
Az akció 2010. április 01.-től befogadott6, a Hirdetmény 1.sz. melléklet hatálya alá
tartozó, EUR alapú lízingkérelmekre vonatkozik, érvényes 2010.06.30-ig vagy
visszavonásig.
Akciós lízingbírálati díj – A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt a
lízingcéghez, vagy az Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul
kitöltött, a Hirdetmény 1.sz. melléklet hatálya alá tartozó, EUR alapú ingatlanlízing5

Befogadott ingatlanlízing-kérelmek: az Erste Bank Hungary NYRt. valamely fiókjába, vagy Erste
Ingatlanlízing ZRt. irodájába a hiánytalanul kitöltött ingatlanlízing-kérelem benyújtásra került, az
Ügyintéző a befogadásról igazolást kiállított.
6

Befogadott ingatlanlízing-kérelmek: az Erste Bank Hungary NYRt. valamely fiókjába, vagy Erste
Ingatlanlízing ZRt. irodájába a hiánytalanul kitöltött ingatlanlízing-kérelem benyújtásra került, az
Ügyintéző a befogadásról igazolást kiállított.
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kérelmek esetében, a lízingbírálati díj 0,625%, de a díj minimális értéke 15.000,forint, maximális értéke 150.000,- forint.
Az akcióban részt vesznek az ELL lakossági ügyfelek részére nyújtott lízing
termékek.

AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2010. MÁRCIUS 31-IG) visszavonva 2010.03.01-én
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
Az akció 2010. január 11.-től befogadott7 EUR és HUF alapú lízingkérelmekre
vonatkozik, érvényes 2010.03.31-ig vagy visszavonásig.
Akciós kamat – A Erste Ingatlanlízing ZRt. az akció ideje alatt a lízingcéghez, vagy
az Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul kitöltött, ingatlanlízingkérelmek esetében, ahol az önerő és az EBH Ingatlanforgalmi szakértő által
meghatározott ingatlan forgalmi érték százalékos aránya eléri, vagy meghaladja


HUF alapú finanszírozás esetén a 20%-t, az ügyleti kamatláb 9,95%;



EUR alapú finanszírozás esetén a 35%-t, az ügyleti kamatláb 7,25%;

Ezen ügyletek közül az EUR alapú finanszírozásban, 6 hónapos türelmi időszak
igénylésekor a türelmi időszak alatt az ügyleti kamatláb 6,50%
Az akcióban részt vesznek az ELL lakossági ügyfelek részére nyújtott lízing
termékek.
AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2009. DECEMBER 15-IG)
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
Az akció 2009. november 1. után befogadott8 EUR alapú lízingkérelmekre
vonatkozik, érvényes 2009.12.15-ig vagy visszavonásig.
Akciós kamat – A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt a lízingcéghez, vagy az
Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul kitöltött, EUR alapon
igényelt ingatlanlízing-kérelmek esetében, ahol az önerő és vételár százalékos

7

Befogadott ingatlanlízing-kérelmek: az Erste Bank Hungary NYRt. valamely fiókjába, vagy Erste
Ingatlanlízing ZRt. irodájába a hiánytalanul kitöltött ingatlanlízing-kérelem benyújtásra került, az
Ügyintéző a befogadásról igazolást kiállított.
8

Befogadott ingatlanlízing-kérelmek: az Erste Bank Hungary NYRt. valamely fiókjába, vagy Erste
Ingatlanlízing ZRt. irodájába a hiánytalanul kitöltött ingatlanlízing-kérelem benyújtásra került, az
Ügyintéző a befogadásról igazolást kiállított.
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aránya eléri, vagy meghaladja a 20%-t, az ügyleti kamatláb 7,99% . Az akcióban
részt vesznek az ELL lakossági ügyfelek részére nyújtott lízing termékek.
AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2009. NOVEMBER 30-IG)
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
Az akció 2009. november 16. után befogadott9 EUR alapú lízingkérelmekre
vonatkozik, érvényes 2009.11.30-ig vagy visszavonásig.
Lízingbírálati díj akció – A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt a lízingcéghez,
vagy az Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul kitöltött EUR
alapon igényelt ingatlanlízing-kérelmek esetében elengedi a lízingbírálati díjból a díj
50%-t, de legfeljebb 40.000,- forintot.. Az akcióban részt vesznek az ELL lakossági
ügyfelek részére nyújtott lízing termékek.

AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2009. NOVEMBER 30-IG) visszavonva 2009.11.16-án
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
Az akció 2009. október 12. után befogadott10 EUR alapú lízingkérelmekre vonatkozik,
érvényes 2009.11.30-ig vagy visszavonásig.
Szerződéskötés díj akció – A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt a
lízingcéghez, vagy az Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul
kitöltött EUR alapon igényelt ingatlanlízing-kérelmek esetében elengedi a
szerződéskötési díjból a díj 50%-t, de legfeljebb 40.000,- forintot.. Az akcióban részt
vesznek az ELL lakossági ügyfelek részére nyújtott lízing termékek.
AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2009. OKTÓBER 31-IG)
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
Az akció 2009. október 1. után befogadott11 EUR alapú lízingkérelmekre vonatkozik,
érvényes 2009.10.31-ig vagy visszavonásig.
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Befogadott ingatlanlízing-kérelmek: az Erste Bank Hungary NYRt. valamely fiókjába, vagy Erste
Ingatlanlízing ZRt. irodájába a hiánytalanul kitöltött ingatlanlízing-kérelem benyújtásra került, az
Ügyintéző a befogadásról igazolást kiállított.
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Akciós kamat – A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt a lízingcéghez, vagy az
Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul kitöltött, EUR alapon
igényelt ingatlanlízing-kérelmek esetében, ahol az önerő és vételár százalékos
aránya eléri, vagy meghaladja a 20%-t, az ügyleti kamatláb 7,99% . Az akcióban
részt vesznek az EIL lakossági ügyfelek részére nyújtott lízing termékek.
AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2009. SZEPTEMBER 30-IG)
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
Az akció 2009. szeptember 1. után befogadott12 EUR alapú lízingkérelmekre
vonatkozik, érvényes 2009.09.30-ig vagy visszavonásig.
Szerződéskötés díj akció – A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt a
lízingcéghez, vagy az Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul
kitöltött EUR alapon 6 hónap türelmi idővel igényelt ingatlanlízing-kérelmek esetében
a szerződéskötési díjat elengedi. Az akcióban részt vesznek az EIL lakossági
ügyfelek részére nyújtott lízing termékek.
AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2009. AUGUSZTUS 31-IG)
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
Az akció 2009. július 1. után befogadott13 EUR alapú lízingkérelmekre vonatkozik,
érvényes 2009.08.31-ig vagy visszavonásig.
Akciós kamat – A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt a lízingcéghez, vagy az
Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul kitöltött, EUR alapon
igényelt ingatlanlízing-kérelmek esetében, ahol az önerő és vételár százalékos
aránya eléri, vagy meghaladja a 20%-t, az ügyleti kamatláb 7,99% . Az akcióban
részt vesznek az EIL lakossági ügyfelek részére nyújtott lízing termékek.
AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2009. AUGUSZTUS 31-IG)
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Befogadott ingatlanlízing-kérelmek: az Erste Bank Hungary NYRt. valamely fiókjába, vagy Erste
Ingatlanlízing ZRt. irodájába a hiánytalanul kitöltött ingatlanlízing-kérelem benyújtásra került, az
Ügyintéző a befogadásról igazolást kiállított.
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Befogadott ingatlanlízing-kérelmek: az Erste Bank Hungary NYRt. valamely fiókjába, vagy Erste
Ingatlanlízing ZRt. irodájába a hiánytalanul kitöltött ingatlanlízing-kérelem benyújtásra került, az
Ügyintéző a befogadásról igazolást kiállított.
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Ügyintéző a befogadásról igazolást kiállított.
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A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
Az akció 2009. július 1. után befogadott14 EUR alapú lízingkérelmekre vonatkozik
Szerződéskötés díj akció – A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt a
lízingcéghez, vagy az Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul
kitöltött EUR alapon 6 hónap türelmi idővel igényelt ingatlanlízing-kérelmek esetében
a szerződéskötési díjat elengedi. Az akcióban részt vesznek az EIL lakossági
ügyfelek részére nyújtott lízing termékek.
AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2009. FEBRUÁR 28-IG)
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
Az akció 2009. február 1. után és 2009. február 28-ig benyújtott15 EUR alapú
lízingkérelmekre vonatkozik
Szerződéskötés díj akció – A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt a
lízingcéghez, vagy az Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul
kitöltött EUR alapon igényelt ingatlanlízing-kérelmek esetében a szerződéskötési
díjat elengedi. Az akcióban részt vesznek az EIL lakossági ügyfelek részére nyújtott
lízing termékek.
AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2009. JANUÁR 31-IG)
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
Az akció 2009. január 1. után és 2009. január 31-ig benyújtott16 EUR alapú
lízingkérelmekre vonatkozik
Szerződéskötés díj akció – A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt a
lízingcéghez, vagy az Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul
kitöltött EUR alapon igényelt ingatlanlízing-kérelmek esetében a szerződéskötési
díjat elengedi. Az akcióban részt vesznek az EIL lakossági ügyfelek részére nyújtott
lízing termékek.
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Befogadott ingatlanlízing-kérelmek: az Erste Bank Hungary NYRt. valamely fiókjába, vagy Erste
Lakáslízing ZRt. irodájába a hiánytalanul kitöltött ingatlanlízing-kérelem benyújtásra került, az
Ügyintéző a befogadásról igazolást kiállított.
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Benyújtott ingatlanlízing-kérelmek: az Erste Bank Hungary NYRt. valamely fiókjába, vagy Erste
Lakáslízing ZRt. irodájába a hiánytalanul kitöltött ingatlanlízing-kérelem benyújtásra került.
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Benyújtott ingatlanlízing-kérelmek: az Erste Bank Hungary NYRt. valamely fiókjába, vagy Erste
Lakáslízing ZRt. irodájába a hiánytalanul kitöltött ingatlanlízing-kérelem benyújtásra került.
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AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2008. NOVEMBER 30-IG)
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
Az akció 2008. április 8. után és 2008. november 30-ig benyújtott17 lízingkérelmekre
vonatkozik
Szerződéskötés díj akció – A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt a
lízingcéghez, vagy az Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul
kitöltött ingatlanlízing-kérelmek esetében a szerződéskötési díjat elengedi. Az
akcióban részt vesznek az EIL lakossági ügyfelek részére nyújtott lízing termékek.
AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2008. JÚNIUS 30-IG )
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
Az akció 2008. április 1. és 2008. június 30. között, vagy az akció visszavonásáig kelt
és az Erste Lakáslízing ZRt. által ezen időszakban aláírt Ingatlanlízing szerződésekre
vonatkozik.
Türelmi idő18 alatti kamatkedvezmény – Az Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje
alatt kelt és általa aláírt lízingszerződésben meghatározott finanszírozott összeg
tőkerészére a Türelmi időszak után alkalmazott ügyleti kamattól eltérő, attól
alacsonyabb kamatlábat alkalmaz. A kamatok mértékét a Hirdetmény tartalmazza.
Az akcióban részt vesz az EIL lakossági ügyfelek részére nyújtott pénzügyi lízing
termék.
AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2008. MÁCIUS 7., 8., 9., napján)
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
Az akció 2008. március 7., 8., 9., napján benyújtott19 lízingkérelmekre vonatkozik

Szerződéskötés díj akció – A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt a
lízingcéghez, vagy az Erste Bank Hungary NYRt.-hez benyújtott és hiánytalanul
kitöltött ingatlanlízing-kérelmek esetében a szerződéskötési díjat elengedi. Az
akcióban részt vesz az EIL lakossági ügyfelek részére nyújtott normál lízing termék.
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Benyújtott ingatlanlízing-kérelmek: az Erste Bank Hungary NYRt. valamely fiókjába, vagy Erste
Lakáslízing ZRt. irodájába a hiánytalanul kitöltött ingatlanlízing-kérelem benyújtásra került.
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Türelmi idő: az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott időszak.

Benyújtott ingatlanlízing-kérelmek: az Erste Bank Hungary NYRt. valamely fiókjába, vagy Erste
Lakáslízing ZRt. irodájába a hiánytalanul kitöltött ingatlanlízing-kérelem benyújtásra került.
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AKCIÓK (ÉRVÉNYES 2008. JANUÁR 31-IG)
A nem akciós kamat, kezelési költség és egyéb díjak mértékét a Hirdetmény
tartalmazza.
Az akció 2008. január 2-től 2008. január 31-ig, vagy az akció visszavonásáig befogadott20
lízingügyletekre vonatkozik

Szerződéskötés díj akció – A Erste Lakáslízing ZRt. az akció ideje alatt hiánytalanul
befogadott lízingügyletekre a szerződéskötési díjat elengedi. Az akcióban részt vesz
az EIL lakossági ügyfelek részére nyújtott minden termék.

20

Befogadott hitelügylet: az Erste Bank Hungary NYRt. valamely fiókjába, vagy Erste Lakáslízing ZRt.
irodájába a teljes lízingdokumentáció benyújtásra került.

