
Erste Future Befektetési Program akció* Részvételi Szabályzata Nagyvállalati hirdetmény 

szerinti munkavállalók részére 

(továbbiakban Akció) 

Az Akcióban elérhető ajándékok egy 10 000 Forint értékékű MediaMarkt utalvány és egy Erste Future 

hátizsák. Az utalvány 5 éven belül beváltható bármely MediaMarkt szaküzletben, valamint az online 

webshopban is felhasználható. 

Az Akció időszaka: 2022. szeptember 9. és 2022. szeptember 30. között. Az Akció korábban is lezárható. 

1. Az Akcióban való részvétel feltételei 

Az Akcióban azok a magánszemélyek vehetnek részt, akik  

 az Erste Befektetési Zrt. Nagyvállalati hirdetménye szerinti munkavállalók (továbbiakban 

munkavállaló) és munkavállalók közvetlen hozzátartozói**, akik 

 az Akció időszaka alatt  

o Az Erste Future Befektetési Program keretében új rendszeres befektetést indítanak, és 

az indítást megelőző 6 hónapban nem volt ilyen jellegű megtakarításuk, és 

o Teljesítik a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeket.  

Ezen kívül azok a munkavállalók is jogosultak MediaMarkt utalványra, akik saját maguk már 

rendelkeznek Erste Future Programmal, de közvetlen hozzátartozóik az akció indításakor még 

nem, és a közvetlen hozzátartozóik az Erste Future Befektetési Program keretében új rendszeres 

befektetést indítanak, és teljesítik a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeket.   

2. Az ajándék igénybevételének szabályai és feltételei: 

Erste Future Programmal még nem rendelkező munkavállalók és közeli hozzátartozóik 

Az Akció időszaka alatt azon ügyfelek számára, akik Erste Future Befektetési Program keretében új, 
rendszeres befektetést indítanak bármely bankfiókban vagy online, a bank elektronikus felületén, 
George-on keresztül, 10 000 forint értékű digitális MediaMarkt utalványt adunk ajándékba, ha megfelel 
a lenti feltételeknek: 

 legalább havi 20 000 Forint összértékű rendszeres befektetési szerződést köt (ezt több csomag 
együttes havi összegével is elérhető, amennyiben egy napon kerül megkötésre),  

 a szerződést megelőző 6 hónapban nem utalt semmilyen rendszeres Erste Future Program 
megtakarítási csomagba,  

 az Erste Future Befektetési Programba történő első rendszeres befektetés legkésőbb 2022. 
október 10-ig megtörténik,  

 
Szeptember 14-ig az első 100 munkavállaló, akik az Erste Future Befektetési Program keretében új 
rendszeres befektetést indítanak, és teljesítik a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeket, a 
MediaMarkt utalvány mellett egy Erste Future hátizsákot kap ajándékba. Hátizsákot kizárólag 
munkavállaló kaphat, saját új Erste Future rendszeres befektetés indítása után. Közvetlen hozzátartozó, 
vagy közvetlen hozzátartozó után nem.   
 

Erste Future Programmal már rendelkező munkavállalók 

 

Az Akció időszaka alatt azon munkavállalók is jogosultak MediaMarkt utalványra, akik 

 már rendelkeznek Erste Future Befektetési Program keretében rendszeres befektetéssel, 

 Közvetlen hozzátartozóik az Akció időszaka alatt az Erste Future Befektetési Program keretében 

új rendszeres befektetést indítanak, és 

 Teljesítik a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeket. 

 



Ügyfelenként az Akció időszaka alatt legfeljebb egy ajándék MediaMarkt utalvány adható.  

 

Az utalványt az Erste Befektetési Zrt. elektronikus levél formájában küldi meg az ügyfelek számára 2022. 

október 15-ig. 

 

Az ajándék hátizsák személyes úton vehető át az Európa Toronyban vagy a bankfiókokban. 

 

Disclaimer: 

Az Erste Future Befektetési Programban számos csomag elérhető, a Program teljes kínálatáról a 

future.ersteinvestment.hu weboldalon tájékozódhat. Erste Befektetési Zrt. (tev. engedély szám: E-

III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagság: BÉT.) 

* Akció: Az Erste Befektetési Zrt. által meghirdetett kedvezményprogram (ún. ügyletnyitási 

kedvezményprogram), amelyet üzletpolitikai céllal magánszemélyek széles körében nyilvánosan 

meghirdetett kampány keretében tesz az Erste Bank közzé, és amelynek lényege, hogy az ügyfél 

valamilyen kedvezményben részesül, amennyiben új terméket vásárol, új ügyletet köt. Ezek a 

kedvezmények, amelyek jelen Részvételi Szabályzatban többnyire ajándékként kerülnek említésre, 

különböző formában kerülhetnek meghirdetésre, attól függően, hogy az adott ügylet, ill. ügyfélkör 

megszólítását mi szolgálja a leghatékonyabb módon. Különösen ide értendők: árengedmény (díj, kamat, 

egyéb), visszatérítés vagy áru, árura vagy szolgáltatásra váltható kupon, utalvány, vásárlói kártyán gyűjtött 

pont vagy egyéb jóváírás. 

**Közeli hozzátartozó: A Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdése alapján közeli hozzátartozók: a 

házastárs (bejegyzett élettárs), az egyeneságbeli rokon (lemenők: gyermek, unoka; felmenők: szülő, 

nagyszülő...), az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a 

nevelőszülő, valamint a testvér. 

 

2022. szeptember 9.  

Erste Befektetési Zrt. 


