POSTA MEGÚJULÓ ÉS GYARAPODÓ BETÉTEK
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Hatálybalépés: 2010. augusztus 2.

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
Jelen Posta Megújuló és Gyarapodó Betétek Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban ÁSZF) az
ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhelye: 1138 Budapest,
Népfürdő u. 24-26., tevékenységi engedély száma: I-2061/2004, dátuma: 2004.08.26.; a továbbiakban:
Bank) és a Posta Megújuló vagy Gyarapodó Betétet elhelyező ügyfele (a továbbiakban: Betétes) között létrejövő postai betétügyleteknek (a továbbiakban: Postai betétek vagy Betét) a szerződésében nem szabályozott
feltételeit tartalmazza.
A Magyar Posta Zrt. (továbbiakban: Magyar Posta, székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) szerint a Bank többes kiemelt
közvetítője. A Posta banki szolgáltatások elnevezés alatt értékesített pénzügyi termékeket, szolgáltatásokat
az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. nyújtja.
Fogalmak
Posta Betét Szerződés (továbbiakban: Szerződés): Bank és a Betétes között Postai betét tárgyában a
Magyar Posta által kötött betétszerződés.
Betétes az a 18. életévét betöltött devizabeföldi vagy devizakülföldi természetes személy, akivel a Posta
Betét Szerződés létrejött.
Betétkezelő postahely: a Magyar Posta azon hálózati egysége, ahol a szerződéskötés történt.
Kedvezményezett: a Betétes által megjelölt természetes személy(ek), aki(k) a Betétes elhalálozása esetén a Postai betét(ek)ről a Betétes által meghatározott mértékben, hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül
rendelkezhet(nek).
Postai betétek: a Posta Betét Szerződés alapján a Betétes által eseti vagy ismétlődő lekötéssel elhelyezett
pénzösszegek, melyekre a Bank kamatot ír jóvá, amelyet az elhelyezett összeggel együtt köteles visszafizetni. Postai betétek köthetőek eseti lekötésre (Posta Gyarapodó Betét) és ismétlődő lekötésre (Posta Megújuló
Betét) is (a továbbiakban együttesen Postai betétek).
Eseti betétlekötés: meghatározott futamidőre történő betétlekötés. Az eseti lekötött betét a lejárat napja
után nem kamatozik tovább.
Ismétlődő betétlekötés: a meghatározott futamidőre lekötött betétet a Bank a betét fordulónapján automatikusan újra leköti az eredetivel azonos időtartamra az ismételt lekötés időpontjában irányadó kondíciók
alkalmazásával.
Fordulónap: az a banki munkanap, amelyen az elhelyezett Megújuló Betét automatikusan újra lekötésre
kerül.
Futamidő: a Postai betétek lekötésének kezdő és záró napja között eltelt időtartam.
Fix kamatozás: a kamatláb a futamidő alatt nem változik.
Minimálisan elhelyezhető betétösszeg: A Bank meghatározhatja a betétlekötés céljából elhelyezhető legkisebb betét összeg nagyságát, melynek mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza.
Hirdetmény: a banki termékre vonatkozó, a Bank és a Magyar Posta üzlethelyiségeiben kifüggesztett
tájékoztató, mely a kamatok, díjak, jutalékok, költségek aktuális típusát, mértékét, esedékességét,
számításának módját és más szerződéses elemeket tartalmaz.
Sávos betétlekötés: olyan eseti betétlekötés típus, amelynél a betét futamideje a Bank Hirdetményében
meghatározott részidőszakokból áll. A betét kamatozása az adott futamidő alatt fix, az egyes részidőszakokban más-más fix kamatlábbal kamatozik.
II. POSTAI BETÉTEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
Az egyes különleges számlatípusokra vonatkozó eltérő rendelkezéseket a III. pont tartalmazza.
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1. Postai betétek elhelyezése, azonosítás
Postai betétek elhelyezésére jogosult minden 18. életévet betöltött devizabelföldi és devizakülföldi természetes személy.
Postai betétek kizárólag névre szólóan helyezhetőek el, a Bank a Betétet a Betétes nevére helyezi el.
A Postai betétek elhelyezését a Betétes jogosult bármely, a postahelyeken elhelyezett külön tájékoztatóban
meghatározott postahelyeken (Betétkezelő postahely) a pénztári nyitva tartás ideje alatt kérni. Postai betétek elhelyezéséhez lakossági bankszámla megnyitására nincs szükség.
A Betétes azonosítása a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény
alapján az alábbi dokumentumok bemutatásával történik:
• belföldi természetes személy esetén személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy kártya
formátumú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
• külföldi természetes személy esetén útlevele, vagy érvényes tartózkodási engedélye vagy személyi
azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít.
A Betétes köteles a Bank részére arra a személyre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot tenni, akinek nevében,
illetőleg érdekében vagyonkezelési, képviseleti vagy más megállapodás alapján, vagy anélkül eljár (tényleges tulajdonos). Amennyiben bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban a
Bank a Betétest a tényleges tulajdonosra vonatkozó ismételt írásbeli nyilatkozattételre kéri fel. A nyilatkozat
hiányában a Bank a Szerződés megkötését megtagadja.
A Posta Betét Szerződés a Magyar Posta mint a Bank többes kiemelt közvetítője és a Betétes által történt
aláírásával jön létre. A Magyar Posta, mint a Bank többes kiemelt közvetítője által aláírt Szerződés egy példányát a Betétes kapja meg. A szerződéskötéskor a Betétes aláírás-bejelentő kartonon jelenti be aláírását,
amelyet a Bank a Betét feletti rendelkezésekor összehasonlítással ellenőriz.
A Szerződésben rögzített adatok változása esetén a Betétes köteles a Bankot írásban értesíteni a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül, ennek elmulasztásából eredő károkért a Betétes felel.
2. Az elhelyezhető Postai betétek típusai, a lekötés és a visszaváltás feltételei
A Postai betétek elhelyezéséhez a Bank minimális összeg elhelyezését írhatja elő, amelyet a mindenkor
érvényes Hirdetményben határoz meg.
A betétlekötés az elhelyezés napján érvényben lévő Hirdetmény szerinti kamattal és a Hirdetmény alapján
választható futamidőre történik.
2.1. Posta Gyarapodó Betét
A lekötés típusa: eseti.
Futamidő: a Hirdetményben meghatározott időtartam, amely a Hirdetményben meghatározott részidőszakokból áll. A futamidő utolsó napja – a betét lejárata – csak banki munkanap lehet.
Kamatozás: az adott futamidő alatt fix, az elhelyezett összeg nagyságától függetlenül. A Posta Gyarapodó
Betét az egyes részidőszakokban más-más kamatlábbal kamatozik (sávos kamatozás). A Bank a fizetendő
kamat mértékét napi kamatszámítással határozza meg. Az egyes részidőszakokat és hozzájuk tartozó kamat mértéket a Bank mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza.
Kamatjóváírás: a futamidő végén, lejáratkor.
A futamidő lejárta előtti felmondás esetén kamat csak a futamidő első részidőszakának leteltét követően, a
második és az azt követő idősávban való felmondás esetén jár. Ebben az esetben a Betétesnek az utolsó
teljes időszak időpontjáig előjegyzett, a Hirdetményben közzétett adott idősávokra meghatározott kamatlábak szerinti kamat jár.
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A kamat lejárat előtti felmondás esetén mindig csak a lezárt teljes idősávok után jár, a megkezdett de le nem
zárt idősávokban eltöltött időtartam után a Bank kamatot nem fizet.
A Posta Gyarapodó Betétből részösszeget felvenni, illetve a tőke összegét növelni nem lehet.
2.2. Posta Megújuló Betét
A lekötés típusa: ismétlődő (rulírozó). A betét automatikus ismételt lekötése új betétügyletnek minősül.
Futamidő: a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza.
Kamatozás: az adott futamidő alatt fix, összeghatártól függő sávos kamatozás, napi kamatszámítással.
Kamatjóváírás: a futamidő végén.
A Posta Megújuló Betétből részösszeg felvételére van lehetőség, a Hirdetményben meghatározottak szerint.
Amennyiben részösszeg felvételére kerül sor, úgy a fennmaradó betétösszeg kamata a lekötés napjától
a teljes futamidőre, a mindenkor hatályos Hirdetményben ezen összegre és adott összeghatárra megállapított kamattal egyezik meg. Részösszeg felvételére kizárólag úgy van lehetőség, hogy a mindenkor
hatályos Hirdetményben meghatározott minimális betétösszeg követelményének a Betétes továbbra is
eleget tesz.
A futamidő lejáratakor a Bank a Betétes ellenkező rendelkezése hiányában a kamattal növelt tőkeösszeget a
lejárat napján érvényben lévő Hirdetmény szerinti szerződési feltételekkel és kamatkondíció alkalmazásával
az eredeti lekötési időnek megfelelően újra leköti. Ha a lejárat napja nem banki munkanapra esik, a futamidő
kitolódik az első banki munkanapig. A meghosszabbított futamidőre a Bank az utolsó lekötés napján érvényes Hirdetmény szerinti kamatot fizeti. Az új lekötés az eredeti lekötés szerinti futamidőre a munkaszüneti
napot követő első banki munkanapon történik, az azon a napon érvényben lévő szerződési feltételekkel és
kamatkondíció alkalmazásával. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó betéti termék megszűnése esetére irányadó szabályokat a 8. pont tartalmazza.
3. Értesítés
Posta Megújuló Betét esetén a Bank a betét és a jóváírt (tőkésített) kamat összegéről, az aktuális lejáratról
(fordulónapról), valamint az aktuális kamat mértékéről a fordulónap hónapjának utolsó napján kivonatot készít, melyet ezt követően postai úton továbbít a Betétes értesítési címére. Ha a Betétes a kivonatra 15 napon
belül észrevételt nem tesz, a Bank úgy tekinti, hogy az abban foglaltakat a Betétes elfogadta.
Posta Gyarapodó Betét esetén a betét, valamint a fizetendő kamat összegéről azok Betétes által történő
felvételekor számol el egymással a Bank és a Betétes.
4. Visszaváltási kamat
A Postai betétek teljes visszaváltása (felmondás) esetén, továbbá Posta Megújuló Betétből történő részösszeg
felvétele esetén a Bank a Betétesnek a Bank mindenkor hatályos Hirdetménye szerinti visszaváltási kamatot fizeti. Az adott futamidőre a lekötés napján hatályos Hirdetmény szerinti visszaváltási kamatlábak vonatkoznak.
5. Kedvezményezett jelölése
A Betétes rendelkezhet úgy, hogy elhalálozáskor a Postai betét(ek)et az általa megjelölt Kedvezményezett(ek)
nek kell visszafizetni. Ebben az esetben a Betét nem tartozik a Betétes hagyatékához, és arról a megjelölt
Kedvezményezett(ek) – hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül – rendelkezhet(nek).
A Betétes – részesedési arányuk feltüntetése mellett – több kedvezményezettet is megjelölhet. Amennyiben
a részesedési arány nem került feltüntetésre, a kedvezményezettek részesedési mértéke egyenlő. A Kedvezményezett bárki (belföldi és külföldi természetes személy) lehet; ha a kedvezményezett külföldi állampolgár, a mindenkori devizajogszabályok szerint rendelkezhet az összeg felett.
A Betétes a kedvezményezettet jelölő nyilatkozatát visszavonhatja, a megjelölt kedvezményezett(ek) személyét új nyilatkozat adásával megváltoztathatja, amelynek következtében a korábbi kedvezményezettet jelölő
nyilatkozat hatályát veszti.
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A Betét vonatkozásában megjelölt kedvezményezettek személyéről a Betétes halála esetén a Bank az
örökös(ök)nek közvetlenül felvilágosítást nem ad.
6. A Postai betétek biztosítása, adózása
6.1. A betétként elhelyezett összegek visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem
évül el.
6.2. Az Ügyfél betétként elhelyezett pénzeszközeire az 1996. évi CXII. Törvényben (továbbiakban Hpt.)
foglaltak szerint terjed ki az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban: Alap) biztosítása. Az Alap
által nyújtott biztosítás csak a névre szóló betétre terjed ki.
6.3. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki a Hpt. 100 § (1) bekezdésében meghatározott személyek
betéteire továbbá
a) az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy
más vagyoni előnyt kap, valamint
b) az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett öszszeg pénzmosásból származik,
c) olyan betétre, amelyet nem euróban vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el.
6.4. Az Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tőke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb ötvenezer euró összeghatárig forintban fizeti ki
kártalanításként. A kártalanítás forintösszegét a kártalanítás kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni. Devizabetét
esetén a kártalanítás összegének, valamint az összeghatárnak a megállapítása – a kifizetés időpontjától függetlenül – a kártalanítás kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.
Az Alap a befagyott tőkeösszeg után a még nem tőkésített és ki nem fizetett kamatot a kártalanítás kifizetésének kezdő időpontjáig legfeljebb a fentiekben meghatározott összeghatárig a szerződés szerinti
kamatlábbal téríti meg a kártalanításra jogosult személy részére.
A betétes a kártalanítást meghaladó kifizetésre az Alappal szemben semmilyen jogcímen nem tarthat
igényt. Közös betét esetén a fent meghatározott kártalanítási összeghatárt a kártalanításra jogosult
minden személy esetén külön kell számításba venni. A kártalanítási összeg számítása szempontjából – eltérő szerződési kikötés hiányában – a betét összege a betéteseket azonos arányban illeti
meg.
Az olyan betétre, amellyel kapcsolatban pénzmosás alapos gyanúja miatt büntetőeljárás van folyamatban, az eljárás jogerős befejezéséig kártalanítás nem fizethető ki.
Az Alap – a hitelintézet tagsági viszonyának megszűnését követően – nem fizet kártalanítást azokra a
betétekre, amelyekre más ország betétbiztosítására kiterjed.
A betétes elhalálozása esetén – a betétek elhelyezésének időpontjától függetlenül – az örökhagyó és
az örökösök betétjét a hagyatékátadó végzés vagy a bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől számított
egy évig vagy a rögzített kamatozású kamatperiódus végéig – a kettő közül a későbbi időpontig – külön betétnek kell tekinteni és a fentiekben meghatározott kártalanítási összeghatár meghatározásánál
nem kell összevonni az örökösök más betéteivel. Az örökhagyó betétje után a kártalanítás a fentiekben
meghatározott összeghatárig fizetendő ki, függetlenül az örökösök számától. Ezt a rendelkezést a közös betétekre is alkalmazni kell.
A Betét után fizetett kamatjövedelem a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint adóköteles. A kamatjövedelem után fizetendő adót a Bank állapítja meg, vonja le, fizeti meg és
vallja be. A Bank a Betétes részére az adóval csökkentett kamatot fizeti meg, amelyről Megújuló Betét
esetén a kivonaton, Gyarapodó Betét esetén a betét felvételekor tájékoztatja a Betétest.
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7. Titoktartás
A Postai betétek adatai titkosak, azokat a Bank kizárólag a banktitokra vonatkozó törvényi rendelkezések
alapján szolgáltathatja ki.
8. A Szerződés megszűnése, a Postai betétek visszafizetése
A Szerződés annak felmondásával, továbbá eseti lekötés esetén a betét lejáratával szűnik meg. A Szerződést a
Betétes kizárólag írásban mondhatja fel, bármely Betétkezelő postahelyen. A Szerződés megszűnése a felmondás
bejelentésekor azonnal bekövetkezik. A Postai betétek megszűnésekor az elhelyezett Betét tőkeösszegének, valamint mindenkor aktuális Hirdetmény szerint betéti kamat kifizetése a Betétes részére azonnal esedékessé válik.
Betétes tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bank a Postai betétek bármelyikének vagy mindkettőnek megszüntetését (kivonását a hitelintézeti piacról) határozza el, az ismétlődő lekötésű betétet az aktuális futamidő végén nem
köti le újra és ezzel a Betét megszűnik. A megszűnés időpontjától az elhelyezett összeg nem kamatozik tovább.
9. A kamatszámítás módja
A Bank a Postai betétek után fizetendő kamatösszeget az alábbi képlet alapján számolja:

Kamatösszeg (Ft) =

lekötött összeg (Ft) × futamidő (nap) × kamatláb (%)
36000

A kamatszámítás szempontjából a futamidő kezdő napja a lekötés napja, utolsó napja a futamidő lejárta
előtti naptári nap; a betétlekötés megszüntetés (betétfeltörés) esetén a betétlekötés megszüntetés napját
megelőző naptári nap. A futamidő lejártának napjára illetőleg a betétlekötés megszüntetés (betétfeltörés)
napjára a Bank kamatot nem fizet.
Egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM) számításának képlete a 82/2010. (III.25.) Korm. rendeletben
foglalt képlet alapján:
Posta Gyarapodó Betét esetén:
Amennyiben a betétlekötés lejáratáig hátralevő lekötési idő 365 napnál kevesebb, úgy a Bank az EBKM
kiszámítására az alábbi 1. sz. képletet alkalmazza:
1. számú képlet

Σ
n

Elhelyezett betét =

i=1

(k + bv)i
l + r × (ti / 365)

Amennyiben a betétlekötés lejáratáig hátralévő lekötési idő legalább 365 nap, az EBKM kiszámítására a
Bank az alábbi 2. sz. képletet alkalmazza:
2. számú képlet

Σ
n

Elhelyezett betét =

i=1

(k + bv)i
(l + r)ti / 365

Posta Megújuló Betét esetén, mivel az határozatlan időre (ismétlődő) lekötött betét, az EBKM kiszámítására
a Bank, az alábbi 3. sz. képletet alkalmazza.
3. számú képlet

Σ
n

Elhelyezett betét =

i=1

(k + bv)i
(l + r)ti / 365
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ahol
n: a kamatfizetések száma,
r: az EBKM századrésze,
ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma,
(k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege.
A Bank az EBKM értékeket a Hirdetményben teszi közzé.
10. Az ÁSZF és a Hirdetmény módosításának szabályai, záró rendelkezések
A Posta Megújuló és Gyarapodó Betétek ÁSZF és a kondíciókat tartalmazó Hirdetmény valamennyi Betétkezelő helyen, valamint a Magyar Posta Zrt. (www.posta.hu) weboldalán megtekinthető.
A Bank jogosult a Szerződést – ideértve a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, valamint a Hirdetményben foglalt
kondíciókat (betéti kamat, költség, díj, jutalék, elszámolási gyakoriság stb.), egyéb szerződési feltételeket
egyoldalúan módosítani.
A Bank a Betétes számára kedvezőtlen egyoldalú szerződésmódosításra az alábbi feltételek és körülmények bármelyikének külön vagy együttes bekövetkezése esetén jogosult:
a) a jogi, szabályozói környezet változása; amely különösen lehet
• a Bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás,
jegybanki rendelet vagy a Bankra kötelező egyéb jogszabályok illetve hatósági előírások
megváltozása,
• nemzetközi minősítő intézetek (elismert külső hitelminősítő szervezet) által rendszeresen
közzétett országkockázati mutató negatív irányú változása,
• a Bank közteher- (pl. illeték, adó-) fizetési kötelezettségének növekedése,
• a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása,
• a Szolgáltatásra vonatkozó az állami támogatások változása, megszűnése;
b) a belföldi vagy nemzetközi pénz- vagy tőkepiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása; amely különösen lehet:
• a Bank forrásköltségeinek változása,
• a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- vagy betéti kamatlábak változása,
• a pénz- vagy tőkepiaci forrásszerzési lehetőségek változása,
• a pénz- vagy tőkepiaci kamatlábak, refinanszírozási és referencia kamatlábak változása,
• a bankközi hitelkamatok változása,
• a fogyasztói- vagy termelői árindexváltozása,
• a Bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának emelkedése,
• az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése;
c) a Szolgáltatás nyújtásához, illetőleg az Ügyfél személyéhez fűződő kockázatokban beállt változások, így különösen
• az Ügyfélért vállalt kockázatok tényezőinek – a Bank megítélése szerinti – kedvezőtlen változása; ide érteve az ügyfél és/vagy biztosítékot nyújtó fizetési képességének, készségének
változását, a biztosítékok értékében bekövetkezett változást, illetve a biztosítékok értékesíthetőségében bekövetkezett változást,
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• a Bank által nyújtott Szolgáltatás kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változása
portfólió szinten;
d) a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, a Bank működési feltételeinek biztosításában bekövetkezett változás, így különösen
• a Bank által igénybevett technikai eszközök, ingatlanok használatáért ill. bérletéért fizetett
bankköltségek hátrányos változása,
• dologi, informatikai, illetőleg biztonságtechnikai feltételeinek biztosításáért fizetett bankköltségek hátrányos változása,
• számítástechnikai, illetve adatvédelmi alkalmazások követelményeinek változásából eredő
bankköltségek hátrányos változása;
• banki szolgáltatásokra vonatkozó külső és belső folyamatokban-, eljárásokban-, banki szolgáltatások igénybevételében-, valamint informatikai és biztonságtechnikai feltételekben történő változás
• a Bank működési költségeinek hátrányos változása;
• postai-, távközlési-, internet- szolgáltatás feltételeiben, illetve ezek szolgáltatási díjaiban történő hátrányos változás
• külső szolgáltató által biztosított szolgáltatások elvégzéséért felszámított, továbbterhelt díjak költségek hátrányos változása;
• a bankközi elszámoláshoz kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek hátrányos változása.
A jelen pontban meghatározott feltételek egy adott időpontban egymással ellentétes, vagy arányaiban eltérő
változást /növekedést, csökkenést/ mutathatnak. A Bank minden esetben az adott időpontban tényleges
hatással bíró feltételeket, hatásuk arányában veszi figyelembe a kondíciók konkrét mértékének a meghatározásánál.
A Bank a Betétest a számára kedvezőtlen módosításról a módosítás hatályba lépését megelőző legalább
15 nappal korábban a Magyar Posta Zrt. ügyfélforgalomra nyitva álló postahelyein (Betétkezelő helyen)
kifüggesztett, valamint a Magyar Posta (www.posta.hu) honlapján is elhelyezett Hirdetmény útján értesíti.
Amennyiben a Betétes az új szerződési-, betéti kamat-, vagy díjfeltételeket nem fogadja el, a kamatváltozás
hatályossá válása időpontjáig jogosult a szerződéses megállapodást egyoldalú írásbeli nyilatkozatával megszüntetni. Amennyiben a Betétes a módosítás hatálybalépésig észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a
Bank a módosítást a Betétes részéről elfogadottnak tekinti.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a Polgári
Törvénykönyv, a takarékbetétről szóló 1989. évi 2. tvr., a 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény,
valamint a Bank Üzletszabályzata, a Betét Szerződés és a Hirdetmény az irányadóak.
Jelen ÁSZF rendelkezéseit érintő, a hitelintézetek által kötelezően alkalmazandó jogszabály változása esetén, az új, illetve a módosult jogszabályi rendelkezés automatikusan jelen ÁSZF részévé válik.
A jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – ÁSZF 2010. augusztus 2. napján lép hatályba,
egyúttal hatályát veszti a 2010. február 15-én kiadott ÁSZF.

ERSTE BANK HUNGARY
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
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