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Jogosultak köre:  

 az akció hatálya alatt EgyOtthon Fix módozatú 96 hó megtakarítási idővel és 20.000 Ft, 30.000 Ft vagy 
40.000 Ft vállalt havi megtakarítással rendelkező lakás-takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek, (lásd 

alábbi feltételeket)  

Kedvezményes számlanyitási díj összege: 40.000 Ft, az előírt feltételeket írásban vállaló és hiánytalanul teljesítő lakás-

előtakarékoskodók részére.  

Akció hatálya: 

 2019. szeptember 27-től visszavonásig az EgyOtthon Fix módozatú, a jelen hirdetmény jogosultak köre 

pontban meghatározott megtakarítási idővel és vállalt havi megtakarítással rendelkező ajánlatok. 

Az akcióban az alábbi termék nem vesz részt: 

 EgyOtthon Fix módozatú 72 hó megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok. 

Az igénybevétel feltétele:  

1. Az ügyfél vállalja, hogy a lakás-takarékpénztári szerződést, annak megkötésétől a teljes megtakarítási időszak alatt 
nem szünteti meg, illetve nem valósít meg olyan cselekményt, amely a szerződés megszűnését eredményezi. Vállalja 
továbbá, hogy a szerződés megkötésétől a teljes megtakarítási időszak alatt a szerződést nem osztja meg, a 
szerződéses összeget nem csökkenti szerződés módosítással, a vállalttól alacsonyabb betétbefizetéssel, illetve a 
szerződést nem ruházza át más lakás-előtakarékoskodóra. 

2. Ügyfél vállalja, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a lakás-
takarékpénztári szerződés szerinti havi rendszerességű betét befizetési kötelezettségének elmaradása nem éri el a 
három havi betétnek megfelelő összeget. 

3. Kizárólag az Erste Bank Hungary Zrt. fiókhálózatában kötött szerződések esetén ügyfél vállalja, hogy a lakás-
előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a lakás-előtakarékossági szerződésből 
keletkező betét és számlavezetési díj. fizetési kötelezettségének kizárólagosan csoportos beszedési megbízással 
(csoportos beszedési megbízás becsült díja 120,- Ft), kizárólag az ERSTE BANK HUNGARY Zrt.-nél megnyitott forint 
lakossági bankszámláról (számlavezetés díja 0-1090,- Ft ettől eltérhetnek a kiemelt ügyfeleknek biztosított 
bankszámlák díjai, részletesebb tájékoztatás az Erste Bank Hungary Zrt. bankszámla hirdetményei tartalmaznak) tesz 
eleget a számlanyitási díj, az első havi megtakarítás és a számlavezetési díj befizetésének/átutalásának a kivételével.  

4. Ügyfél vállalja, hogy az ERSTE Lakástakarék Zrt. és az ERSTE Csoport tagjai, részére levélben, telefonon sms/mms-
ben, internetes rendszereken keresztül (pl. Netbank), e-mail-en reklám kiadványokat küldjenek és ennek érdekében 
az értesítési címét és mobil telefonszámát rendelkezésre bocsátja, továbbá az ehhez szükséges adatátadási, adat 
összekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulását megerősíti.  

5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kedvezmény csak akkor illeti meg, amennyiben a lakás-takarékpénztári szerződés 
lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattétel az akció időbeli hatálya alatt történt. Az akció visszavonásának napjáról az 
ERSTE Lakástakarék Zrt. a lakás-előtakarékoskodókat hirdetmény útján értesíti a www.erstelakastakarek.hu 
honlapon, a hirdetmény/akciók menüpontban. 

A lakás-előtakarékoskodó vállalja és elfogadja, hogy a fenti feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén, az igénybe 
vett teljes kedvezményt a Lakás-takarékpénztár utólagosan jogosult a lakás-takarékpénztári számlán nyilvántartott 
megtakarításból levonni az alábbiak szerint. A fent írt kötelezettségek megszegése napjával a kedvezmény visszafizetése 
azonnal esedékessé válik. Amennyiben a lakás-előtakarékossági számla egyenlege a kedvezmény utólagos 
megfizetésére nem nyújt fedezetet, a különbözetet az ERSTE Lakástakarék Zrt. bármely más módon érvényesítheti. A 
kedvezmény kizárólagosan kötési kedvezmény, az nem vonatkozik a lakás-takarékpénztári szerződés módosításaira. 
 
A levonás mértéke: 

 96 hó megtakarítási idővel rendelkező szerződés esetében az első 8 megtakarítási évben az igénybe vett teljes 
kedvezmény 100%-a.  
 
 
 
 

 

EgyOtthon Fix akció –  40.000 Ft-os számlanyitási díj, az ERSTE BANK Hungary 
Zrt. hálózatában 

 
 

Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény 

http://www.erstelakastakarek.hu/
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Jogosultak köre:  

 az akció hatálya alatt EgyOtthon Növekvő módozatú 96 hó megtakarítási idővel rendelkező lakás-
takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek, (lásd alábbi feltételeket) 

Kedvezményes számlanyitási díj összege: 20.000 Ft, az előírt feltételeket írásban vállaló és hiánytalanul teljesítő lakás-

előtakarékoskodók részére.  

Akció hatálya: 

 2019. szeptember 27-től visszavonásig az EgyOtthon Növekvő módozatú 96 hó megtakarítási idővel 

rendelkező ajánlatok. 

Az igénybevétel feltétele:  

1. Az ügyfél vállalja, hogy a lakás-takarékpénztári szerződést, annak megkötésétől a teljes megtakarítási időszak alatt 
nem szünteti meg, illetve nem valósít meg olyan cselekményt, amely a szerződés megszűnését eredményezi. Vállalja 
továbbá, hogy a szerződés megkötésétől a teljes megtakarítási időszak alatt a szerződést nem osztja meg, a 
szerződéses összeget nem csökkenti szerződés módosítással, a vállalttól alacsonyabb betétbefizetéssel, illetve a 
szerződést nem ruházza át más lakás-előtakarékoskodóra. 

2. Ügyfél vállalja, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a lakás-
takarékpénztári szerződés szerinti havi rendszerességű betét befizetési kötelezettségének elmaradása nem éri el a 
három havi betétnek megfelelő összeget. 

3. Kizárólag az Erste Bank Hungary Zrt. fiókhálózatában kötött szerződések esetén ügyfél vállalja, hogy a lakás-
előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a lakás-előtakarékossági szerződésből 
keletkező betét és számlavezetési díj. fizetési kötelezettségének kizárólagosan csoportos beszedési megbízással 
(csoportos beszedési megbízás becsült díja 120,- Ft), kizárólag az ERSTE BANK HUNGARY Zrt.-nél megnyitott forint 
lakossági bankszámláról (számlavezetés díja 0-1090,- Ft ettől eltérhetnek a kiemelt ügyfeleknek biztosított 
bankszámlák díjai, részletesebb tájékoztatás az Erste Bank Hungary Zrt. bankszámla hirdetményei tartalmaznak) tesz 
eleget a számlanyitási díj, az első havi megtakarítás és a számlavezetési díj befizetésének/átutalásának a kivételével. 

4. Ügyfél vállalja, hogy az ERSTE Lakástakarék Zrt. és az ERSTE Csoport tagjai, részére levélben, telefonon sms/mms-
ben, internetes rendszereken keresztül (pl. Netbank), e-mail-en reklám kiadványokat küldjenek és ennek érdekében 
az értesítési címét és mobil telefonszámát rendelkezésre bocsátja, továbbá az ehhez szükséges adatátadási, adat 
összekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulását megerősíti.  

5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kedvezmény csak akkor illeti meg, amennyiben a lakás-takarékpénztári szerződés 
lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattétel az akció időbeli hatálya alatt történt. Az akció visszavonásának napjáról az 
ERSTE Lakástakarék Zrt. a lakás-előtakarékoskodókat hirdetmény útján értesíti a www.erstelakastakarek.hu 
honlapon, a hirdetmény/akciók menüpontban. 

A lakás-előtakarékoskodó vállalja és elfogadja, hogy a fenti feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén, az igénybe 
vett teljes kedvezményt a Lakás-takarékpénztár utólagosan jogosult a lakás-takarékpénztári számlán nyilvántartott 
megtakarításból levonni az alábbiak szerint. A fent írt kötelezettségek megszegése napjával a kedvezmény visszafizetése 
azonnal esedékessé válik. Amennyiben a lakás-előtakarékossági számla egyenlege a kedvezmény utólagos 
megfizetésére nem nyújt fedezetet, a különbözetet az ERSTE Lakástakarék Zrt. bármely más módon érvényesítheti. A 
kedvezmény kizárólagosan kötési kedvezmény, az nem vonatkozik a lakás-takarékpénztári szerződés módosításaira. 

A levonás mértéke: 

 96 hó megtakarítási idővel rendelkező szerződés esetében az első 8 megtakarítási évben az igénybe vett teljes 
kedvezmény 100%-a. 

  

EgyOtthon Növekvő akció – 20.000 Ft-os számlanyitási díj, az ERSTE BANK 
Hungary Zrt. hálózatában 
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Jogosultak köre:  

 az akció hatálya alatt EgyOtthon Fix vagy EgyOtthon Növekvő módozatú 72 hó, 96 hó megtakarítási idővel 
rendelkező lakás-takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek, újrakötés esetén (lásd alábbi feltételeket)  

Kedvezmény mértéke: 100 %-os számlanyitási díj kedvezmény, mint kedvezmény, az előírt feltételeket írásban vállaló 

és hiánytalanul teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére. 

Akció hatálya: 

 2019. május 10-től visszavonásig az EgyOtthon Fix és az EgyOtthon Növekvő módozatú 72 hó, 96 hó 

megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok. 

Az igénybevétel feltétele:  

1. Az ügyfél vállalja, hogy a lakás-takarékpénztári szerződést, annak megkötésétől a teljes megtakarítási időszak 
alatt nem szünteti meg, illetve nem valósít meg olyan cselekményt, amely a szerződés megszűnését 
eredményezi. Vállalja továbbá, hogy a szerződés megkötésétől a teljes megtakarítási időszak alatt a szerződést 
nem osztja meg, a szerződéses összeget nem csökkenti szerződés módosítással, a vállalttól alacsonyabb 
betétbefizetéssel, illetve a szerződést nem ruházza át más lakás-előtakarékoskodóra. 

2. Ügyfél vállalja, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a 
lakás-takarékpénztári szerződés szerinti havi rendszerességű betét befizetési kötelezettségének elmaradása 
nem éri el a három havi betétnek megfelelő összeget. 

3. Ügyfél vállalja, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a 
lakás-előtakarékossági szerződésből keletkező betét, és számlavezetési díj. fizetési kötelezettségének 
kizárólagosan csoportos beszedési megbízással (csoportos beszedési megbízás becsült díja 120,- Ft), kizárólag 
az ERSTE BANK HUNGARY ZRT.-nél megnyitott forint lakossági bankszámláról (számlavezetés díja 0-1090,- Ft 
ettől eltérhetnek a kiemelt ügyfeleknek biztosított bankszámlák díjai, részletesebb tájékoztatás az Erste Bank 
Hungary Zrt. bankszámla hirdetményei tartalmaznak) tesz eleget a számlanyitási díj, az első havi megtakarítás 
és a számlavezetési díj befizetésének/átutalásának a kivételével. 

4. Ügyfél vállalja, hogy az ERSTE Lakástakarék Zrt. és az ERSTE Csoport tagjai, részére levélben, telefonon 
sms/mms-ben, internetes rendszereken keresztül (pl. Netbank), e-mail-en reklám kiadványokat küldjenek és 
ennek érdekében az értesítési címét és mobil telefonszámát rendelkezésre bocsátja, továbbá az ehhez 
szükséges adatátadási, adat összekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulását megerősíti. 

5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kedvezmény csak akkor illeti meg, amennyiben a lakás-takarékpénztári 
szerződés lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattétel az akció időbeli hatálya alatt történt. Az akció 
visszavonásának napjáról az ERSTE Lakástakarék Zrt. a lakás-előtakarékoskodókat hirdetmény útján értesíti a 
www.erstelakastakarek.hu honlapon, a hirdetmény/akciók menüpontban. 

6. Az új lakás-előtakarékossági szerződéshez tartozó ajánlatával kapcsolatos díjkedvezményre vonatkozó az 1-5. 
pontban írtakon túl érvényesülő speciális feltétel: 
Mind a lakás-előtakarékoskodó, mind a nagykorú kedvezményezett jogosult a 100% számlanyitási díj 
kedvezményre, amennyiben 2018.október 17-én, vagy ezt követően: 

 kiutalási elfogadó nyilatkozatot tett és ezáltal szerződése kifizetését kiutalással kérte és hiánytalanul 

beérkezett dokumentációt követően kérése jóváhagyásra került az ELTP által vagy  

 az ügyfél által felmondásra került és ezáltal szerződése kifizetését felmondással kérte és hiánytalanul 

beérkezett dokumentációt követően kérése jóváhagyásra került az ELTP által, és új lakás-
előtakarékossági szerződésre vonatkozó új ajánlatot adott, az ERSTE Bank Hungary Zrt. hálózatában. 

 

A lakás-előtakarékoskodó vállalja és elfogadja, hogy a fenti feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén, az igénybe 
vett teljes kedvezményt a Lakás-takarékpénztár utólagosan jogosult a lakás-takarékpénztári számlán nyilvántartott 
megtakarításból levonni az alábbiak szerint. A fent írt kötelezettségek megszegése napjával a kedvezmény visszafizetése 
azonnal esedékessé válik. Amennyiben a lakás-előtakarékossági számla egyenlege a kedvezmény utólagos 
megfizetésére nem nyújt fedezetet, a különbözetet az ERSTE Lakástakarék Zrt. bármely más módon érvényesítheti. A 
kedvezmény kizárólagosan kötési kedvezmény, az nem vonatkozik a lakás-takarékpénztári szerződés módosításaira. 
 

A levonás mértéke: 

 72 hó megtakarítási idővel rendelkező szerződés esetében az első 6 megtakarítási évben az igénybe vett teljes 
kedvezmény 100%-a,  

 96 hó megtakarítási idővel rendelkező szerződés esetében az első 8 megtakarítási évben az igénybe vett teljes 
kedvezmény 100%-a. 
 

EgyOtthon „Újrakötés” akció – 100 %-os számlanyitási díj kedvezmény, az ERSTE 
BANK Hungary Zrt. hálózatában 
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Jogosultak köre:  

 az akció hatálya alatt EgyOtthon Fix vagy EgyOtthon Növekvő módozatú 96 hó megtakarítási idővel és 
40.000 Ft vállalt havi megtakarítással rendelkező lakás-takarékpénztári szerződést, Erste Bank Hungary 
Zrt. által folyósított lakáscélú jelzáloghitellel vagy Erste Bank Hungary Zrt. által folyósított Babaváró 
hitellel kombinálva kötő ügyfelek az ERSTE BANK Hungary Zrt. fiókhálózatában,  

 Kedvezmény mértéke: 100 %-os számlanyitási díj kedvezmény, mint kedvezmény, az előírt feltételeket 

írásban vállaló és hiánytalanul teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére. 

Akció hatálya: 

 2019. szeptember 27-től visszavonásig az EgyOtthon Fix és az EgyOtthon Növekvő módozatú, a jelen 

hirdetmény jogosultak köre pontban meghatározott megtakarítási idővel és vállalt havi megtakarítással 
rendelkező ajánlatok. 

Az akcióban az alábbi termék nem vesz részt: 

 EgyOtthon Fix és EgyOtthon Növekvő módozatú 72 hó megtakarítási idővel rendelkező ajánlat, valamint a 96 
hó megtakarítási idővel és 20.000 Ft illetve 30.000 Ft vállalt havi megtakarítással rendelkező ajánlatok. 

Az igénybevétel feltétele: 

1. Ügyfél vállalja, hogy a lakás-takarékpénztári szerződést a szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak 
alatt nem szünteti meg, illetve nem valósít meg olyan cselekményt, mely a szerződés megszűnését eredményezi. 
Vállalja továbbá, hogy a szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a szerződést nem osztja 
meg, a szerződéses összeget nem csökkenti szerződés módosítással, a vállalttól alacsonyabb betétbefizetéssel, 
illetve a szerződést nem ruházza át más lakás-előtakarékoskodóra. 

2. Ügyfél vállalja, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a 
lakás-takarékpénztári szerződés szerinti havi rendszerességű betét befizetési kötelezettségének elmaradása 
nem éri el a három havi betétnek megfelelő összeget. 

3. Kizárólag az Erste Bank Hungary Zrt. fiókhálózatában kötött szerződések esetén ügyfél vállalja, hogy a lakás-
előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a lakás-előtakarékossági 
szerződésből keletkező betét és számlavezetési díj. fizetési kötelezettségének kizárólagosan csoportos 
beszedési megbízással (csoportos beszedési megbízás becsült díja 120,- Ft), kizárólag az ERSTE BANK 
HUNGARY ZRT.-nél megnyitott forint lakossági bankszámláról (számlavezetés díja 0-1090,- Ft, ettől eltérhetnek 
a kiemelt ügyfeleknek biztosított bankszámlák díjai, részletesebb tájékoztatás az Erste Bank Hungary Zrt. 
bankszámla hirdetményei tartalmaznak) tesz eleget a számlanyitási díj, az első havi megtakarítás és a 

számlavezetési díj befizetésének/átutalásának a kivételével.  
4. Ügyfél megerősíti, hogy az ERSTE Lakástakarék Zrt. és az Erste Bank Csoport tagjai részére levélben, telefonon, 

sms/mms-ben, internetes rendszereken keresztül (pl. Netbank, stb.), e-mail-en reklám kiadványokat küldhetnek 
és ennek érdekében az értesítési címét és a mobil telefonszámát rendelkezésre bocsátja, továbbá az ehhez 
szükséges adatátadási, adat összekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulását megerősíti. 

5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kedvezmény csak akkor illeti meg, amennyiben a lakás-takarékpénztári 
szerződés lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattétel az akció időbeli hatálya alatt történt. Az akció 
visszavonásának napjáról az ERSTE Lakástakarék Zrt. a lakás-előtakarékoskodókat hirdetmény útján értesíti a 
www.erstelakastakarek.hu honlapon, a hirdetmény/akciók menüpontban. 

6. Ügyfél elfogadja, hogy a kedvezmény csak abban az esetben illeti meg, ha a fentieken túl az alábbi speciális 
feltételeket is teljesíti:  

 a lakás-takarékpénztári ajánlat aláírását megelőzően az Erste Bank Hungary Zrt. által Babaváró hitel 
már folyósításra került vagy legkésőbb a lakás-takarékpénztári ajánlat aláírását követő 9 hónapon belül 
az Erste Bank Hungary Zrt. által vagy lakáscélú jelzáloghitel vagy Babaváró hitel folyósításra kerül 
számára(szakaszos folyósítású lakáscélú jelzáloghitel esetén az első szakasz folyósítása 9 hónapon 
belül történjen meg).  

 a lakás-takarékpénztári ajánlat szerződője vagy kedvezményezettje az Erste Bank Hungary Zrt. által 
folyósított jelzáloghitelben vagy Babaváró hitelben adós vagy adóstárs.   

 

 

EgyOtthon Fix és EgyOtthon Növekvő akció - 100% számlanyitási díjkedvezmény 
az ERSTE BANK Hungary Zrt. által folyósított lakáscélú jelzáloghitel és az ERSTE 

BANK Hungary Zrt. által folyósított Babaváró hitel mellé kötött lakás-
előtakarékossági szerződésre az ERSTE BANK Hungary Zrt. hálózatában 
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A lakás-előtakarékoskodó vállalja és elfogadja, hogy a fenti feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén, az igénybe 
vett teljes kedvezményt a Lakás-takarékpénztár utólagosan jogosult a lakás-takarékpénztári számlán nyilvántartott 
megtakarításból levonni az alábbiak szerint. A fent írt kötelezettségek megszegése napjával a kedvezmény visszafizetése 
azonnal esedékessé válik. Amennyiben a lakás-előtakarékossági számla egyenlege a kedvezmény utólagos 
megfizetésére nem nyújt fedezetet, a különbözetet az ERSTE Lakástakarék Zrt. bármely más módon érvényesítheti. A 
kedvezmény kizárólagosan kötési kedvezmény, az nem vonatkozik a lakás-takarékpénztári szerződés módosításaira.  
 
Ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a lakáscélú jelzáloghitel illetve Babaváró hitel folyósítása neki nem felróható okból 
hiúsul meg és erre hivatkozással a lakástakarék szerződését megszünteti, a megfizetett számlanyitási díj számára 
visszajár, amennyiben az elutasítástól számított három hónapon belül azt írásban visszaigényli a lakás-takarékpénztártól.   
 
A levonás mértéke: 

 96 hó megtakarítási idővel rendelkező szerződés esetében az első 8 megtakarítási évben az igénybe vett teljes 
kedvezmény 100%-a. 
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Az ERSTE Lakástakarék Zrt-vel szerződött nem Erste Csoport tag függő és többes ügynöki 
hálózatban elérhető akció (az értékesítési partnerek listája elérhető a www.erstelakastakarek.hu oldalon) 

Az akció az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában nem érhető el. 

Jogosultak köre:  

 az akció hatálya alatt EgyOtthon Fix módozatú 96 hó megtakarítási idővel és 20.000 Ft, 30.000 Ft vagy 
40.000 Ft vállalt havi megtakarítással rendelkező lakás-takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek, (lásd 

alábbi feltételeket) 

Kedvezményes számlanyitási díj összege: 40.000 Ft, az előírt feltételeket írásban vállaló és hiánytalanul teljesítő lakás-

előtakarékoskodók részére.  

Akció hatálya: 

 2019. szeptember 27-től visszavonásig az EgyOtthon Fix módozatú, a jelen hirdetmény jogosultak köre 

pontban meghatározott megtakarítási idővel és vállalt havi megtakarítással rendelkező ajánlatok. 

Az akcióban az alábbi termék nem vesz részt: 

 EgyOtthon Fix módozatú 72 hó megtakarítási idővel rendelkező ajánlatok. 

Az igénybevétel feltétele:  

1. Ügyfél vállalja, hogy a lakás-takarékpénztári szerződést a szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak 
alatt nem szünteti meg, illetve nem valósít meg olyan cselekményt, mely a szerződés megszűnését eredményezi. 
Vállalja továbbá, hogy a szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a szerződést nem osztja 
meg, a szerződéses összeget nem csökkenti szerződés módosítással, a vállalttól alacsonyabb betétbefizetéssel, 
illetve a szerződést nem ruházza át más lakás-előtakarékoskodóra. 

2. Ügyfél vállalja, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a 
lakás-takarékpénztári szerződés szerinti havi rendszerességű betét befizetési kötelezettségének elmaradása 
nem éri el a három havi betétnek megfelelő összeget. 

3. Ügyfél megerősíti, hogy az ERSTE Lakástakarék Zrt. és az Erste Bank Csoport tagjai részére levélben, telefonon, 
sms/mms-ben, internetes rendszereken keresztül (pl. Netbank, stb.), e-mail-en reklám kiadványokat küldhetnek 
és ennek érdekében az értesítési címét és a mobil telefonszámát rendelkezésre bocsátja, továbbá az ehhez 
szükséges adatátadási, adat összekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulását megerősíti. 

4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kedvezmény csak akkor illeti meg, amennyiben a lakás-takarékpénztári 
szerződés lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattétel az akció időbeli hatálya alatt történt. Az akció 
visszavonásának napjáról az ERSTE Lakástakarék Zrt. a lakás-előtakarékoskodókat hirdetmény útján értesíti a 
www.erstelakastakarek.hu honlapon, a hirdetmény/akciók menüpontban. 

 
 

A lakás-előtakarékoskodó vállalja és elfogadja, hogy a fenti feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén, az igénybe 
vett teljes kedvezményt a Lakás-takarékpénztár utólagosan jogosult a lakás-takarékpénztári számlán nyilvántartott 
megtakarításból levonni az alábbiak szerint. A fent írt kötelezettségek megszegése napjával a kedvezmény visszafizetése 
azonnal esedékessé válik. Amennyiben a lakás-előtakarékossági számla egyenlege a kedvezmény utólagos 
megfizetésére nem nyújt fedezetet, a különbözetet az ERSTE Lakástakarék Zrt. bármely más módon érvényesítheti. A 
kedvezmény kizárólagosan kötési kedvezmény, az nem vonatkozik a lakás-takarékpénztári szerződés módosításaira. 

A levonás mértéke: 

 96 hó megtakarítási idővel rendelkező szerződés esetében az első 8 megtakarítási évben az igénybe vett teljes 
kedvezmény 100%-a. 

 

 

 

 

Partneri EgyOtthon Fix akció – 40.000 Ft-os számlanyitási díj, a Partneri (nem 
Erste Csoport tag függő és többes ügynöki) hálózatban 

 

 

http://www.erstelakastakarek.hu/
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Az ERSTE Lakástakarék Zrt-vel szerződött nem Erste Csoport tag függő és többes ügynöki 
hálózatban elérhető akció (az értékesítési partnerek listája elérhető a www.erstelakastakarek.hu oldalon) 

Az akció az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában nem érhető el. 

Jogosultak köre:  

 az akció hatálya alatt EgyOtthon Növekvő módozatú 96 hó megtakarítási idővel rendelkező lakás-
takarékpénztári szerződést kötő ügyfelek, (lásd alábbi feltételeket) 

Kedvezményes számlanyitási díj összege: 20.000 Ft, az előírt feltételeket írásban vállaló és hiánytalanul teljesítő lakás-

előtakarékoskodók részére.  

Akció hatálya: 

 2019. szeptember 27-től visszavonásig az EgyOtthon Növekvő módozatú 96 hó megtakarítási idővel 

rendelkező ajánlatok. 

Az igénybevétel feltétele:  

1. Ügyfél vállalja, hogy a lakás-takarékpénztári szerződést a szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak 
alatt nem szünteti meg, illetve nem valósít meg olyan cselekményt, mely a szerződés megszűnését eredményezi. 
Vállalja továbbá, hogy a szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a szerződést nem osztja 
meg, a szerződéses összeget nem csökkenti szerződés módosítással, a vállalttól alacsonyabb betétbefizetéssel, 
illetve a szerződést nem ruházza át más lakás-előtakarékoskodóra. 

2. Ügyfél vállalja, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a 
lakás-takarékpénztári szerződés szerinti havi rendszerességű betét befizetési kötelezettségének elmaradása 
nem éri el a három havi betétnek megfelelő összeget. 

3. Ügyfél megerősíti, hogy az ERSTE Lakástakarék Zrt. és az Erste Bank Csoport tagjai részére levélben, telefonon, 
sms/mms-ben, internetes rendszereken keresztül (pl. Netbank, stb.), e-mail-en reklám kiadványokat küldhetnek 
és ennek érdekében az értesítési címét és a mobil telefonszámát rendelkezésre bocsátja, továbbá az ehhez 
szükséges adatátadási, adat összekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulását megerősíti. 

4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kedvezmény csak akkor illeti meg, amennyiben a lakás-takarékpénztári 
szerződés lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattétel az akció időbeli hatálya alatt történt. Az akció 
visszavonásának napjáról az ERSTE Lakástakarék Zrt. a lakás-előtakarékoskodókat hirdetmény útján értesíti a 
www.erstelakastakarek.hu honlapon, a hirdetmény/akciók menüpontban. 

 
 

A lakás-előtakarékoskodó vállalja és elfogadja, hogy a fenti feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén, az igénybe 
vett teljes kedvezményt a Lakás-takarékpénztár utólagosan jogosult a lakás-takarékpénztári számlán nyilvántartott 
megtakarításból levonni az alábbiak szerint. A fent írt kötelezettségek megszegése napjával a kedvezmény visszafizetése 
azonnal esedékessé válik. Amennyiben a lakás-előtakarékossági számla egyenlege a kedvezmény utólagos 
megfizetésére nem nyújt fedezetet, a különbözetet az ERSTE Lakástakarék Zrt. bármely más módon érvényesítheti. A 
kedvezmény kizárólagosan kötési kedvezmény, az nem vonatkozik a lakás-takarékpénztári szerződés módosításaira. 

A levonás mértéke: 

 96 hó megtakarítási idővel rendelkező szerződés esetében az első 8 megtakarítási évben az igénybe vett teljes 
kedvezmény 100%-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneri EgyOtthon Növekvő akció – 20.000 Ft-os számlanyitási díj, a Partneri 
(nem Erste Csoport tag függő és többes ügynöki) hálózatban 
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Az ERSTE Lakástakarék Zrt-vel szerződött nem Erste Csoport tag függő és többes ügynöki 
hálózatban elérhető akció (az értékesítési partnerek listája elérhető a www.erstelakastakarek.hu oldalon) Az 

akció az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában nem érhető el. 

Jogosultak köre:  

 az akció hatálya alatt EgyOtthon Fix vagy EgyOtthon Növekvő módozatú 96 hó megtakarítási idővel és 
40.000 Ft vállalt havi megtakarítással rendelkező lakás-takarékpénztári szerződést, Erste Bank Hungary 
Zrt. által folyósított lakáscélú jelzáloghitellel vagy Babaváró hitellel kombinálva kötő ügyfelek a Partneri 

(nem Erste Csoport tag függő és többes ügynöki) hálózatban (lásd alábbi feltételeket)  

Kedvezmény mértéke: 100 %-os számlanyitási díj kedvezmény, mint kedvezmény, az előírt feltételeket írásban vállaló 

és hiánytalanul teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére. 

Akció hatálya: 

 2019. szeptember 27-től visszavonásig az EgyOtthon Fix és az EgyOtthon Növekvő módozatú, a jelen 

hirdetmény jogosultak köre pontban meghatározott megtakarítási idővel és vállalt havi megtakarítással 
rendelkező ajánlatok. 

Az akcióban az alábbi termék nem vesz részt: 

 EgyOtthon Fix és EgyOtthon Növekvő módozatú 72 hó megtakarítási idővel rendelkező ajánlat, valamint a 96 
hó megtakarítási idővel 20.000 Ft illetve 30.000 Ft vállalt havi megtakarítással rendelkező ajánlatok. 

Az igénybevétel feltétele: 

1. Ügyfél vállalja, hogy a lakás-takarékpénztári szerződést a szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak 
alatt nem szünteti meg, illetve nem valósít meg olyan cselekményt, mely a szerződés megszűnését eredményezi. 
Vállalja továbbá, hogy a szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a szerződést nem osztja 
meg, a szerződéses összeget nem csökkenti szerződés módosítással, a vállalttól alacsonyabb betétbefizetéssel, 
illetve a szerződést nem ruházza át más lakás-előtakarékoskodóra. 

2. Ügyfél vállalja, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés megkötésétől, a teljes megtakarítási időszak alatt a 
lakás-takarékpénztári szerződés szerinti havi rendszerességű betét befizetési kötelezettségének elmaradása 
nem éri el a három havi betétnek megfelelő összeget. 

3. Ügyfél megerősíti, hogy az ERSTE Lakástakarék Zrt. és az Erste Bank Csoport tagjai részére levélben, telefonon, 
sms/mms-ben, internetes rendszereken keresztül (pl. Netbank, stb.), e-mail-en reklám kiadványokat küldhetnek 
és ennek érdekében az értesítési címét és a mobil telefonszámát rendelkezésre bocsátja, továbbá az ehhez 
szükséges adatátadási, adat összekapcsolási és társ-adatkezelési hozzájárulását megerősíti. 

4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kedvezmény csak akkor illeti meg, amennyiben a lakás-takarékpénztári 
szerződés lakás-előtakarékoskodó általi ajánlattétel az akció időbeli hatálya alatt történt. Az akció 
visszavonásának napjáról az ERSTE Lakástakarék Zrt. a lakás-előtakarékoskodókat hirdetmény útján értesíti a 
www.erstelakastakarek.hu honlapon, a hirdetmény/akciók menüpontban. 

5. Ügyfél elfogadja, hogy a kedvezmény csak abban az esetben illeti meg, ha a fentieken túl az alábbi speciális 
feltételeket is teljesíti:  

 a lakás-takarékpénztári ajánlat aláírását megelőzően az Erste Bank Hungary Zrt. által Babaváró hitel 
már folyósításra került vagy legkésőbb a lakás-takarékpénztári ajánlat aláírását követő 9 hónapon belül 
az Erste Bank Hungary Zrt. által vagy lakáscélú jelzáloghitel vagy Babaváró hitel folyósításra kerül 
számára(szakaszos folyósítású lakáscélú jelzáloghitel esetén az első szakasz folyósítása 9 hónapon 
belül történjen meg).  

 a lakás-takarékpénztári ajánlat szerződője vagy kedvezményezettje az Erste Bank Hungary Zrt. által 
folyósított jelzáloghitelben vagy Babaváró hitelben adós vagy adóstárs.   

 

 
A lakás-előtakarékoskodó vállalja és elfogadja, hogy a fenti feltételek bármelyikének nem teljesítése esetén, az igénybe 
vett teljes kedvezményt a Lakás-takarékpénztár utólagosan jogosult a lakás-takarékpénztári számlán nyilvántartott 
megtakarításból levonni az alábbiak szerint. A fent írt kötelezettségek megszegése napjával a kedvezmény visszafizetése 
azonnal esedékessé válik. Amennyiben a lakás-előtakarékossági számla egyenlege a kedvezmény utólagos 

EgyOtthon Fix és EgyOtthon Növekvő akció - 100% számlanyitási díjkedvezmény 
az ERSTE BANK Hungary Zrt. által folyósított lakáscélú jelzáloghitel vagy az 
ERSTE BANK Hungary Zrt. által folyósított Babaváró hitel mellé kötött lakás-

előtakarékossági szerződésre, a Partneri (nem Erste Csoport tag függő és többes 

ügynöki) hálózatban  

http://www.erstelakastakarek.hu/
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megfizetésére nem nyújt fedezetet, a különbözetet az ERSTE Lakástakarék Zrt. bármely más módon érvényesítheti. A 
kedvezmény kizárólagosan kötési kedvezmény, az nem vonatkozik a lakás-takarékpénztári szerződés módosításaira.  
 
Ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a lakáscélú jelzáloghitel illetve Babaváró hitel folyósítása neki nem felróható okból 
hiúsul meg és erre hivatkozással a lakástakarék szerződését megszünteti, a megfizetett számlanyitási díj számára 
visszajár, amennyiben az elutasítástól számított három hónapon belül azt írásban visszaigényli a lakás-takarékpénztártól.   
 
A levonás mértéke: 

 96 hó megtakarítási idővel rendelkező szerződés esetében az első 8 megtakarítási évben az igénybe vett teljes 
kedvezmény 100%-a. 
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Az akció érvényessége: 

Az ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókjaiban 2018. február 19-től az akció visszavonásáig, a 2018. október 17. előtt megkötött 
lakás-előtakarékossági szerződéshez befogadott és folyósított áthidaló/azonnali áthidaló kölcsön ügyletekre. 
 
Az akcióban az alábbi termékek vesznek részt: 

 Erste Lakástakarék Zrt. Áthidaló kölcsön 

 Erste Lakástakarék Zrt. Azonnali Áthidaló kölcsön 

 Erste Lakástakarék Zrt. Szimpla Azonnali Áthidaló kölcsön  
 
Az akcióban az alábbi termékek nem vesznek részt: 

 Erste Lakástakarék Zrt. Lakáskölcsön 
 

Az akció keretében nyújtott kedvezmény feltételei: 

 Az Erste Lakástakarék Zrt. az akcióban részt vevő áthidaló/azonnali áthidaló kölcsön ügyletek esetében 
kizárólag egy hitelcélt szolgáló ügylet(ek)hez egyszeri 70 000 Ft összegű számlajóváírást teljesít. 

 Az Erste Lakástakarék Zrt. a jóváírást az áthidaló/azonnali áthidaló hitel/kölcsön (első) (rész, vagy 
egyösszegű) folyósítását követően a hitelügylet/kölcsön törlesztési forrásául szolgáló bankszámlájára 
teljesíti. 
 

Egyéb kiegészítések: 

 Amennyiben több lakástakarék-pénztári megtakarításra párhuzamosan igényelt áthidaló hitelből kerül 
finanszírozásra egy hitelcél, abban az esetben a hitelcélhoz kötötten a párhuzamosan igényelt áthidaló hitelekhez 
kizárólag egyszer érvényesíthető az 70.000 Ft egyösszegű jóváírás. 
 

  

AKCIÓ – 70.000 Ft jóváírás Áthidaló/Azonnali Áthidaló kölcsönök esetén 
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Szerződés módosítási díj elengedése (szerződéses összeg emelése esetén)  
 
Jogosultak köre: az akció hatálya alatt a 2018. október 16-ig megkötött lakás-előtakarékossági szerződést 
módosító ügyfelek (lásd alábbi feltételeket)  
 
Kedvezmény mértéke: a hatályos Díjtáblázatban szereplő szerződéses összeg emelése utáni díj (2.000,- Ft) elengedése, 

az előírt feltételeket hiánytalanul teljesítő lakás-előtakarékoskodók részére. Az akció hatálya alatt, szerződéses összeg 
emelése esetén továbbra is fizetendő a számlanyitási díj, ami a szerződéses összeg emelése mértékének 1%-a. 
 
Akció hatálya: 2013. március 1-től visszavonásig a 2018. október 16-ig megkötött lakás-előtakarékossági szerződésekre 

benyújtott szerződés módosítási kérelmek. 
 
Az igénybevétel feltétele:   

A lakás-előtakarékoskodó által benyújtott olyan szerződés módosítási kérelem, amely a szerződéses összeg emelését 
eredményezi (megtakarítási idő, havi megtakarítási összeg, vagy szerződéses összeg emelése). 

 

 

 
 

Egyéb kedvezmények, az ERSTE BANK Hungary Zrt. fiókhálózatában 


