
 

 1 

 

ERSTE SUPERSHOP BANKKÁRTYA ÉS  HITELKÁRTYA 

PONTGYŰJTŐ FELTÉTELEI 

 
Az Erste Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban: Bank, vagy Bankunk) 2018. december 31-én kilépett a SuperShop 

Törzsvásárlói Programból és megszűnteti az Erste SuperShop Bankkártyát. 

2019. január 1-től a Bank nem bocsát ki Erste pontokat, így a SuperShop partneri körben 

történt vásárlások után ekkortól a SuperShop program szerint (ÁRF-KB) járó partneri 

(SuperShop alap) pontok kerülnek jóváírásra a kártyabirtokos számára. Az Erste SuperShop 

Bank- és Hitelkártya SuperShop pontgyűjtő és -beváltó funkciója mindaddig működik, amíg 

a SuperShop kártyák helyett kibocsátott bank- és hitelkártyák aktiválása meg nem történik, 

de legkésőbb 2019. február 1-ig. 

 

 

Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24., a továbbiakban: 

„Bank“) és a SuperShop Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika út 8-10., a 

továbbiakban: „SuperShop“) közös márkajelzésű (co-branded) Erste SuperShop Mastercard 

Standard Hitelkártyájához (a továbbiakban: „Erste SuperShop Hitelkártya” vagy 

„Hitelkártya”) és bankszámlához kapcsolódó Erste SuperShop Maestro betéti 

bankkártyájához (a továbbiakban: „Erste SuperShop Bankkártya” vagy „ Bankkártya”) (a 

továbbiakban: Erste SuperShop Hitelkártya és  Erste SuperShop Bankkártya együtt: „Erste 

SuperShop Kártyák”) kapcsolódó pontgyűjtő feltételek („Pontgyűjtő Feltételek“) azokat 

a rendelkezéseket tartalmazza, amelyek a fent meghatározott Erste SuperShop Kártyákhoz 

kapcsolódó pontgyűjtő feltételekre érvényesek.  

 

 

1. FOGALMAK 

 

Közös Márkajelzésű Kártyák: 

A Bank által, a SuperShop és a Bank együttműködése keretében kibocsátott, a Bank 

tulajdonában lévő és a SuperShop, valamint a SuperShop Törzsvásárlói Programban 

résztevő Partnerek, a Bank és a MasterCard International védjegyét viselő hitelkártya (Erste 

SuperShop Hitelkártya), valamint bankszámlához kapcsolódó betéti bankkártya (Erste 

SuperShop Bankkártya). Jelen feltételekben együttesen Erste SuperShop Kártyák. 

 

Kártyabirtokos: 

Az a magánszemély, akinek a számára a Bank Erste SuperShop Kártyát bocsát ki, azaz a 

Főkártyabirtokos és a Társkártyabirtokos(ok). Főkártyabirtokosnak minősül a Bankkártya 

esetén a bankszámla tulajdonosa, Hitelkártya esetén a hitelkártya elszámolási számla 

tulajdonosa. Társkártyabirtokosok azon Kártyabirtokosok, akik részére a Főkártyabirtokos 

Bankkártyát/Hitelkártyát igényelt. 

 

Vásárlási tranzakció: 

Vásárlás tranzakciónak minősülnek az Erste SuperShop Kártyával végrehajtott alábbi 

tranzakciók:  

 áruk és szolgáltatások kiegyenlítése kereskedelmi elfogadóhelyen POS terminál 

(kártyaelfogadó eszköz) segítségével vagy egyéb módon 

 áruk és szolgáltatások kiegyenlítése Interneten keresztül 

 mobiltelefon egyenleg feltöltése az ezen szolgáltatást biztosító ATM-eken 

Kizárólag azon tranzakció minősül vásárlás típusúnak, amelyet az Erste SuperShop Kártyát 

elfogadó bank vásárlás tranzakcióként jelöl meg, így nem minősülnek vásárlás tranzakciónak 
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a kereskedelmi elfogadóhelyi POS-en vagy interneten keresztül végrehajtott fogadási / 

szerencsejáték típusú tranzakciók, készpénzfelvételi tranzakciók, készpénz átutalási 

megbízás befizetése a Magyar Posta postahelyein POS terminálnál, továbbá a kamat és 

díjterhelések.  

 

 

SuperShop Törzsvásárlói Program: 

A SuperShop Törzsvásárlói Program (a továbbiakban: Program) alapvetően egy olyan 

csoportos vevőjutalmazási rendszer, amelyben a Programhoz csatlakozó vásárlók (ügyfelek) 

a Programban résztvevő kereskedők és szolgáltatók (a továbbiakban: Partnerek) által 

kibocsátott törzsvásárlói hűségpontok (továbbiakban: Pont) révén nyilvánosan meghirdetett 

és minden kártyabirtokos által azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez 

jutnak. A SuperShop a vásárlók (ügyfelek) számára a SuperShop Általános Részvételi 

Feltételek Kártyabirtokosok részére elnevezésű szabályzata (a továbbiakban: ÁRF-KB) 

alapján teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a Programban és SuperShop Törzsvásárlói 

Kártyához (a továbbiakban: Törzsvásárlói kártya) jussanak.  

 

Pont: 

A Törzsvásárlói Kártya funkciójával is rendelkező Erste SuperShop Kártya birtokosai 

SuperShop Törzsvásárlói hűségpontokat (a továbbiakban: Pontok) gyűjthetnek a SuperShop 

által erre feljogosított kereskedőknél és szolgáltatóknál (a továbbiakban: Pontkibocsátók 

vagy SuperShop Pontkibocsátó partnerei) történő áruvásárláskor, illetve szolgáltatás 

igénybevételkor. Erste SuperShop Hitelkártyával történő Vásárlási tranzakció esetén a 

Kártyabirtokosok Pontokat gyűjthetnek továbbá a nem Pontkibocsátónak minősülő belföldi 

és külföldi MasterCard elfogadóhelyeken történő áruvásárláskor, illetve szolgáltatás 

igénybevételekor is.  

A Bank a kereskedelmi kommunikációban a Pontkibocsátókat „Pontgyűjtő partnerekként” 

vagy „SuperShop pontgyűjtő partnerekként” vagy „SuperShop partnerekként”, valamint a 

Pontkibocsátóknál (Pontgyűjtő partnereknél) történő vásárlásokat „Partneri körön belüli” 

vagy „SuperShop partneri körön belüli” vásárlásnak, minden egyéb, nem a 

Pontkibocsátóknál (Pontgyűjtő partnereknél) történő vásárlást „Partneri körön kívüli” vagy 

„SuperShop partneri körön kívüli” vásárlásnak nevez. 

Az Erste SuperShop Kártya birtokosai a SuperShop által felhatalmazott kereskedőknél és 

szolgáltatóknál (a továbbiakban: Pontbeváltók) Pontok beváltása ellenében árukhoz és 

szolgáltatásokhoz ár- vagy egyéb kedvezménnyel juthatnak hozzá. A Pontkibocsátók és a 

Pontbeváltók mindenkori listája a www.supershop.hu honlapon található meg. 

 

Törzsvásárlói Kártya: 

A SuperShop Törzsvásárlói Programban résztevő vásárlók (ügyfelek) részére kibocsátott, 

kizárólag pontgyűjtési és pontbeváltási funkcióval rendelkező kártya.  

 

Erste SuperShop Kártyák 

Az Erste SuperShop Kártyák rendelkeznek a bankkártya, illetve hitelkártya fizetési és a 

Törzsvásárlói kártya pontgyűjtő és pontbeváltó funkciójával egyaránt. Az Erste SuperShop 

Kártyákra az ÁRF-KB szabályzatnak a Törzsvásárlói kártyára vonatkozó rendelkezései a jelen 

Pontgyűjtő Feltételekben szabályozott eltérésekkel irányadóak.  

 

Gyűjtött Pont:  

Minden, Erste SuperShop Kártyával végrehajtott Vásárlási tranzakcióra – ideértve a 

Pontkibocsátóknál és Erste SuperShop Hitelkártya esetén a nem Pontkibocsátóknál történő 

vásárlásokat is - költött 100 (egyszáz) Forint után a Kártyabirtokos Pontgyűjtő-számláján a 

Pontkibocsátók által jóváírt Pontok összessége. Az Erste SuperShop Kártyákkal az OMV 

http://www.supershop.hu/
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töltőállomásain történt üzemanyag vásárlás esetén a Kártya birtokosai minden befejezett 

100 (egyszáz) forint után – és nem üzemanyag literenként – részesülnek Pontjóváírásban. A 

forint összeg a jelen pontban hivatkozott Erste SuperShop Kártya használatnak a 

hitelszámlán/bankszámlán a Bank által terhelt összege. Pont kizárólag a befejezett 100 

(egyszáz) forint összegű vásárlási érték után jár, felfelé kerekítésre nincs lehetőség, a 

törtösszegek nem kerülnek a pontkibocsátásnál figyelembevételre, ezen pénzösszeg elvész a 

pontgyűjtés szempontjából.  

 

Pontgyűjtő számla (a továbbiakban: Pontfolyószámla): 

A SuperShop rendszerében a Főkártyabirtokos részére – nevére - létrehozott számla, 

amelyen a SuperShop a SuperShop tranzakciók összegét, valamint az abból képződött 

pontegyenleget nyilvántartja, amelyből a Pontbeváltóknál árukhoz és szolgáltatásokhoz ár- 

vagy egyéb kedvezmények vehetők igénybe a Pontok beváltásával. A Társkártyabirtokos 

nem rendelkezik önálló, nevére szóló pontfolyószámlával, tranzakcióinak összegei a 

Főkártyabirtokos pontfolyószámlájára könyvelődnek le, és képzik az egyenleget. 

 

2. RÉSZVÉTEL A SUPERSHOP TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAMBAN 

 

2.1. A SuperShop és a Bank együttműködése értelmében az Erste SuperShop 

Bankkártyát vagy Hitelkártyát igénylő személy (a továbbiakban: Igénylő) az Erste 

SuperShop Bankkártya vagy Erste SuperShop Hitelkártya igénylőlap, a SuperShop 

Kártyaigénylő Adatlap, továbbá az igényléshez szükséges dokumentumok Bankhoz 

történő benyújtásával kérelmezi, hogy a Bank Erste SuperShop Bankkártyát vagy 

Erste SuperShop Hitelkártyát bocsásson ki számára. Az Erste SuperShop Kártya 

igénylés a Bank bármely fiókjában kezdeményezhető. Az Igénylő az Erste SuperShop 

Kártya igénylésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen 

Pontgyűjtő Feltételeket és az ÁRF-KB-t. 

 

2.2. Az Erste SuperShop Bankkártya igénylésére és a bankkártya jogviszonyra a 

vonatkozó szerződés, a Bank mindenkor hatályos Lakossági Bankkártya Általános 

Szerződési Feltételei és a Lakossági bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény (a 

továbbiakban a jelen pontban: Hirdetmény) rendelkezései vonatkoznak. Az Erste 

SuperShop Bankkártya igénylésének feltétele, hogy a Főkártya birtokos részére egy 

olyan lakossági bankszámla megnyitásra kerüljön a Lakossági bankszámla és 

lakossági betét Általános Szerződési Feltételeiben és a Hirdetményben foglaltak 

szerint, amelyhez a SuperShop Bankkártya kapcsolódhat. 

 

2.3. Az Erste SuperShop Hitelkártya igénylésére és a hitelkártya jogviszonyra a 

vonatkozó szerződés, a Bank Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételei és 

a Lakossági Hitel Hirdetmény rendelkezései vonatkoznak. A Hitelkártya igénylése 

esetén a Bank hitelbírálatot végez, amely alapján dönt a Hitelkártya igénylés 

elfogadásáról vagy elutasításáról. 

 

2.4. Az Erste SuperShop Kártyák igénylőlapján felül a Törzsvásárlói Programba 

történő felvétel igénylésére vonatkozó SuperShop Kártyaigénylő Adatlapot 

is ki kell töltenie az Igénylőnek, amely alapján a Kártyabirtokos részére a 

SuperShop biztosítja a Törzsvásárlói Programban történő részvételt és pontgyűjtést, 

valamint pontbeváltást a Bankkártya/Hitelkártya vonatkozásában. A SuperShop 

Kártyaigénylő Adatlap alapján kerül sor a Bankkártyához/Hitelkártyához 

kapcsolódóan a SuperShop részéről a Pontfolyószámla megnyitására a 

Főkártyabirtokos nevére, illetve már meglévő Pontfolyószámla esetén a SuperShop 

Kártya ahhoz történő hozzárendelésére. A Társkártyabirtokos nem rendelkezik 
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önálló, nevére szóló pontfolyószámlával, tranzakcióinak összege a 

Főkártyabirtokos pontfolyószámlájára könyvelődnek le, és képzik az egyenleget. A 

SuperShop Kártyaigénylő Adatlap marketing adatokat tartalmazó 

meghatározott részeinek kitöltéséért összesen legfeljebb 200 jutalom 

Pontot kaphat az Igénylő. Ez a lehetőség akkor vehető igénybe, ha az Igénylő 

korábban még nem adta meg ezen adatait a SuperShopnak. A legfeljebb 200 

jutalom Pontot a SuperShop Kártyaigénylő Adatlap feldolgozását követően a 

SuperShop írja jóvá a Kártyabirtokos Pontfolyószámláján.   

 

2.5. Ha az Igénylő Hitelkártyát igényel és a Hitelkártya hitelbírálatán az Igénylő nem felel 

meg, a Bank bankszámlához kapcsolódó Erste SuperShop Bankkártyát ajánl fel 

számára, amennyiben annak feltételei adottak, vagy az Igénylő a feltételek 

teljesítését vállalja. 

 

2.6. Az Erste SuperShop Kártya pontgyűjtésre/pontbeváltásra és a vonatkozó Általános 

Szerződési Feltételekben meghatározott pénzügyi tranzakciók (pl. vásárlási 

tranzakció) végzésére egyaránt alkalmas. A Banknál történő Erste SuperShop Kártya 

igénylés esetén Bankkártya és/vagy Hitelkártya kibocsátására kerül sor, így a 

SuperShop részéről külön Törzsvásárlói Kártya kibocsátására az Erste SuperShop 

Kártyák pontgyűjtő funkciójára tekintettel nem kerül sor. Az Erste SuperShop Kártya 

igénylés elutasítása esetén az Igénylő a SuperShop-nál és Pontgyűjtő Partnereinél 

jogosult Törzsvásárlói Kártyát igényelni az ÁRF-KB rendelkezései alapján. 

Törzsvásárlói Kártya a Bank bankfiókjaiban nem igényelhető. 

 

2.7. Pontgyűjtés az Erste SuperShop Kártyával akkor történhet, ha a Kártyabirtokos aktív 

Erste SuperShop Kártyával rendelkezik. 

 

2.8. Egy Kártyabirtokos egyidejűleg egy Erste SuperShop Hitelkártyával, egy 

Erste SuperShop Bankkártyával és egy Törzsvásárlói kártyával 

rendelkezhet. A Főkártyabirtokos kizárólag egy hitelkártyához kapcsolódó 

hitelszámlának lehet a tulajdonosa, így azon Főkártyabirtokos ügyfelek esetében, 

akik már rendelkeznek a Banknál hitelkártyával, illetve ahhoz kapcsolódó 

hitelszámlával, az Erste SuperShop Hitelkártya igénylés feltétele, hogy a Bankkal 

fennálló hitelkártyához kapcsolódó hitelszámla jogviszony megszüntetésre kerüljön.  

 

3. PONTGYŰJTÉS 

 

3.1. Az Erste SuperShop Kártyákkal megvalósult minden Vásárlási tranzakció 

után – az alábbi kivételekkel - a Kártyabirtokos a jelen fejezetben foglaltak 

rendelkezések szerint Pontokat kap. A Pontok kizárólag Vásárlási tranzakciók 

után járnak, nem Vásárlási tranzakciók esetében nem kerül sor Pontok jóváírására. 

Továbbá nem kerül sor Pontok jóváírására Erste SuperShop Hitelkártyával történő, 

tőzsdén és tőzsdén kívül kereskedett pénzügyi instrumentumok, így értékpapírok, 

tőzsdei indexek, árupiaci termékek (pl. arany, olaj stb.), devizák vételére vonatkozó 

Vásárlási tranzakciók esetében, valamint az Erste MobilePay szolgáltatáson keresztül 

végzett pénzküldési tranzakciók esetén. A Pontok az Erste SuperShop Kártya 

segítségével írhatóak fel a Pontfolyószámlára. 

 

3.2. Abban az esetben, ha az Erste SuperShop Kártya birtokosa a Pontkibocsátóknál 

úgynevezett vegyes módon egyenlíti ki vásárlása összegét (például Erste 

SuperShop kártyával és étkezési utalvánnyal vagy Erste SuperShop Kártyával és 

SuperShop pontokkal vagy Erste SuperShop Kártyával és készpénzzel vagy Erste 
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SuperShop Kártyával és ajándék kuponnal stb.; a felsorolás nem teljes;vegyes 

módon történő vásárlásnak minősül minden olyan vásárlás, amikor a vásárlás csak 

részben történik Erste SuperShop Kártyával) akkor az Erste által adott pontok 

technikai okok miatt nem kerülnek automatikusan jóváírásra a Pontfolyószámlán, 

mert a Pontkibocsátók kasszarendszerében és a Bank rendszerében látható összeg 

eltér. Ilyen esetekben az Erste SuperShop Kártyabirtokos Bankhoz eljuttatott kérése 

alapján történik meg az Erste pontok jóváírása az Erste SuperShop Kártyával fizetett 

Vásárlási tranzakció után. A nem Erste SuperShop Kártyával kiegyenlített részösszeg 

után a Bank nem bocsát ki pontokat. A Kártyabirtokos pontjóváírási kérését a Bank 

fiókjaiban, TeleBank ügyfélszolgálatán banki munkanapokon (hétfőtől péntekig) 7.00 

és 21.00 óra között (06 1 298 0222) vagy NetBank üzeneten keresztül juttathatja el 

a Bank részére, a tranzakció időpontjának, összegének és a vásárlás helyének 

megadásával; lehetőség szerint a vásárlást igazoló bizonylat(ok) mellékelésével. A 

Bankot a pontjóváírási kötelezettség kizárólag a tranzakció időpontjának, 

összegének és a vásárlás helyének megadása esetén terheli. 

 

3.3. Az Erste SuperShop Kártyákkal történő vásárlások után járó pontok mindig azon a 

Pontfolyószámlán íródnak jóvá, amelyhez az adott Erste SuperShop Kártyát 

rendelték. A Főkártyabirtokos csak a saját nevére nyitott Pontfolyószámlához, a 

Társkártyabirtokos a Főkártyabirtokos Pontfolyószámlájához jogosult Erste 

SuperShop Kártyát rendelni. Az Erste SuperShop Kártyák azonosítója, az 

úgynevezett SuperShop azonosító az Erste SuperShop Kártya plasztiklapján található 

meg. 

 

3.4. Az igényelt Bankkártya/Hitelkártya Pontfolyószámlához történő hozzárendelésének 

szabályai:  

 

a.) Amennyiben a Főkártyabirtokos Bankkártyát/Hitelkártyát igényel és még nem 

rendelkezik saját nevére szóló Törzsvásárlói kártyával (és ezáltal 

Pontfolyószámlával) a SuperShopnál, úgy a Bankszámlához/Hitelkártyához új 

Pontfolyószámla kerül megnyitásra, amelyen a Bankkártyával/Hitelkártyával 

gyűjtött pontok jóváíródnak.  

Amennyiben a Főkártyabirtokos a Bankkártya/Hitelkártya igénylésekor 

már rendelkezik saját nevére szóló Törzsvásárlói kártyával (ezáltal 

Pontfolyószámlával) a SuperShopnál, és a Törzsvásárlói kártyán szereplő 16 

jegyű kártyaszámot a SuperShop Kártyaigénylő Adatlapon megadja, illetve 

a név, születési dátum és címadatok is egyeznek a SuperShop rendszerében lévő 

adatokkal, úgy a pontgyűjtés szempontjából az igényelt Bankkártya/Hitelkártya a 

meglévő Pontfolyószámlához kerül hozzárendelésre, így az igényelt 

Bankkártya/Hitelkártya kézhezvételét követően folytatólagosan gyűjtheti 

pontjait. 

Amennyiben a SuperShop Kártyaigénylő Adatlapon a Főkártyabirtokos nem adja 

meg meglévő, saját nevére szóló Törzsvásárlói kártyájának számát, vagy a név, 

születési dátum és címadatok nem egyeznek a SuperShop rendszerében lévő 

adatokkal, úgy új SuperShop azonosító (és ez által új Pontfolyószámla) kerül a 

részére megnyitásra. 

Ha az Erste SuperShop Kártya birtokosa a fentiekből eredően két vagy több 

meglévő Pontfolyószámlával rendelkezik, ezek egyenlegének 

összevezetését a SuperShop ügyfélszolgálatán kérheti. 

b.) Amennyiben a Főkártyabirtokos számlatulajdonos Bankkártyát/Hitelkártyát 

igényel bármely Társkártyabirtokos részre, úgy: 
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 b1)  Amennyiben a Társkártyabirtokos rendelkezik már a 

Bankkártya/Hitelkártya igénylésekor saját nevére szóló Törzsvásárlói 

kártyával a SuperShopnál és annak számát a SuperShop Kártyaigénylő 

Adatlapon megadja, illetve a név, születési dátum és címadatok is 

egyeznek a SuperShop rendszerében lévő adatokkal, úgy a pontgyűjtés 

szempontjából az igényelt Bankkártya/Hitelkártya a meglévő 

Törzsvásárlói kártyához tartozó Pontfolyószámlához kerül 

hozzárendelésre, de ennek a Törzsvásárlói kártyának is Társkártyának 

kell lennie. 

 b2)  A Társkártyabirtokosnak a SuperShop Kártyaigénylő Adatlapon meg kell 

adnia a Főkártyabirtokos Törzsvásárlói kártyájának számát. Ezáltal a 

Bankkártya/Hitelkártya a Főkártyabirtokos meglévő Pontfolyószámlájához 

kerül hozzárendelésre, azaz a Társkártyabirtokos által összegyűjtött 

pontok is a Főkártyabirtokos Pontfolyószámláján kerülnek jóváírásra. 

 b3) Amennyiben a Társkártyabirtokos nem rendelkezik a SuperShopnál 

Törzsvásárlói kártyával (ezáltal Pontfolyószámlával) az igényelt 

Bankkártya/Hitelkártya tranzakciói a Főkártyabirtokos pontfolyószámlájára 

kerülnek lekönyvelésre, mivel a Főkártyabirtokos adatait az igénylő lapon 

megadta.  

      b4) Ha rendelkezik a SuperShopnál Törzsvásárlói kártyával, de annak számát a 

SuperShop Kártyaigénylő Adatlapon nem adta meg, úgy a 

Társkártyabirtokos részére új SuperShop azonosító és ehhez kapcsolódóan 

új Pontfolyószámla kerül megnyitásra, amelyen jóváíródnak a 

Bankkártyával/Hitelkártyával gyűjtött pontok, viszont a Főkártya-

Társkártya által generált pontközösség nem jön létre, vagyis Főkártya 

birtokos lesz addig, amíg nem rendelkezik másként. 

 

Fentiek alapján a SuperShop program működése szempontjából: 

A Főkártya olyan élő státuszú kártya, amelyhez önálló pontfolyószámla 

tartozik. 

A Társkártya olyan élő státuszú kártya, amely külön kártyaszámmal, 

ügyfélazonosítóval, de a Főkártyával közös pontfolyószámlával rendelkezik. 

(pontközösség). Ez azt jelenti, hogy mind a Főkártyával, mind a Társkártyával 

(Társkártyákkal) gyűjtött és beváltott pontok tranzakciói a Főkártyához 

tartozó pontfolyószámlán szerepelnek. 

A pontközösség azt jelenti, hogy az adott pontfolyószámlára a közösséghez 

tartozó kártyabirtokosok (Fő- és Társkártya birtokosok) együttesen gyűjtik 

pontjaikat és azokat a gyűjtés arányától, mértékétől függetlenül bármely 

kártyabirtokos szabadon használhatja fel. 

Rendelkező nyilatkozat: minden esetben, ha a fenti folyószámla 

alapállapotával kapcsolatos változást kezdeményez bármely pontközösségi tag 

(Fő- vagy Társkártya birtokos), akkor ezt minden érintett együttes 

nyilatkozatával lehet megtenni. 

Az a Főkártya, amelyhez tartozik Társkártya, nem lehet Társkártya is, továbbá 

egy Társkártya nem tartozhat több Főkártyához. 

 

3.5.  Alappontok: a SuperShop a Program Pontkibocsátóinál végrehajtott minden 

Vásárlási tranzakció esetén – ideértve az OMV töltőállomásain történt üzemanyag 

vásárlást is - Alappontokat ír jóvá a Kártyabirtokos Pontfolyószámláján. A SuperShop 

Program Pontkibocsátói által kibocsátásra kerülő, mindenkori aktuális Alappontokról 

a Kártyabirtokos a www.supershop.hu oldalon tájékozódhat. A Kártyabirtokos 

születés- vagy névnapján – amennyiben a SuperShop Kártyaigénylő Adatlapon ezen 

http://www.supershop.hu/
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adatait megadta - a Pontkibocsátóknál történő vásárlás esetén az Alappontok 

megduplázódnak.  

 

3.6. Akciós pontok: a SuperShop Program Pontkibocsátói által időszakos jelleggel vagy 

meghatározott áru / szolgáltatáskörre az Alappontokon felül biztosított Pontok. 

 

3.7. Erste pontok: A Bank az Erste SuperShop Kártyával a Pontkibocsátóknál 

végrehajtott Vásárlási tranzakciók esetében – ideértve az OMV töltőállomásain 

történt üzemanyag vásárlást is - minden befejezett 100 Ft után – Erste SuperShop 

Bankkártya esetén 1 Pontot, Erste SuperShop Hitelkártya esetén 2 Pontot 

ad. Az Erste Pontok csak az Alappontokon felül kerülnek jóváírásra, az Akciós 

pontokhoz kapcsolódóan nem kerül sor Erste pont kibocsátásra. 

 

Abban az esetben, ha az Erste SuperShop Kártyával történt vásárlás tranzakcióról a 

Bank rendszereiben szereplő információk alapján nem megállapítható, hogy 

Pontkibocsátóknál történt (pl. Díjneten keresztül végzett Union számlafizetés), úgy 

a tranzakció összege után a nem Pontkibocsátoknál végzett tranzakciókra 

érvényes Pontok kerülnek jóváírásra. 

A Bank az Erste SuperShop Hitelkártyával a nem Pontkibocsátóknál történő 

belföldi és külföldi MasterCard elfogadóhelyeken végrehajtott Vásárlási 

tranzakciók esetében, minden befejezett 100 (egyszáz) forint után 1 Pontot 

ad. Az előzőekben leírtakon felül sem Alappont, sem Akciós pont nem jár a nem 

Pontkibocsátóknál történő vásárlás esetén. Erste SuperShop Bankkártyával a nem 

Pontkibocsátónál végrehajtott Vásárlási tranzakciók esetében Pont (Alap, Akciós, 

Erste) egyáltalán nem jár. 

 

3.8. A Kártyabirtokos születés- vagy névnapján – amennyiben a SuperShop 

Kártyaigénylő Adatlapon ezen adatait megadta – a Pontkibocsátóknál történő 

vásárlás esetén az Alappontokon túl a 3.7. pont szerint meghatározott Erste 

pontok is megduplázódnak. Erste SuperShop Hitelkártya esetén a nem 

Pontkibocsátóknál történt vásárlások esetén a Kártyabirtokos születés- és 

névnapján nem kerül sor a pontok duplázására. 

 

3.9. Az Erste pontok jóváírásának feltétele, hogy a Vásárlási tranzakció során a fizetés az 

Erste SuperShop Kártyával történjen. Az Erste SuperShop Kártya csak pontgyűjtésre 

is alkalmas, de amennyiben a Vásárlási tranzakció során a fizetés nem Erste 

SuperShop Kártyával történik (hanem pl. készpénzzel, utalvánnyal vagy más 

bankkártyával stb.), úgy a Pontfolyószámláján kizárólag az Alappontok kerülnek 

jóváírásra, Erste pont ilyen esetben nem kerül jóváírásra. 

 

3.10. Az Erste SuperShop Kártyával Pontkibocsátóknál történt Vásárlási 

tranzakciók után járó Erste pontok az alábbiak szerint kerülnek jóváírásra a 

Pontfolyószámán: 

 

3.10.1. A SPAR és INTERSPAR üzletekben történt SuperShop 

pontkibocsátási tranzakció végrehajtásával egyidőben íródnak jóvá a 

Pontfolyószámlán és válnak felhasználhatóvá pontbeváltás keretében.  

3.10.2. A többi Pontkibocsátónál történt SuperShop pontkibocsátási 

tranzakció esetében a tranzakció végrehajtását követő 3 (három) 

naptári napon belül íródnak jóvá a Pontfolyószámlán és válnak 

felhasználhatóvá pontbeváltás keretében.  

 



 

 8 

3.11. Az Erste SuperShop Hitelkártyával a nem Pontkibocsátóknál történt 

Vásárlási tranzakciók után járó Erste pontok a Vásárlási tranzakció végrehajtását 

követő 5 (öt) naptári napon belül íródnak jóvá a Pontfolyószámlán és válnak 

felhasználhatóvá pontbeváltás keretében.  

 

3.12. Az Erste SuperShop Kártyával Pontkibocsátóknál végrehajtott pontgyűjtési 

tranzakciót követően a SuperShop pontfelírási tranzakcióról készült 

bizonylaton (bizonylat) feltüntetésre kerül a Vásárlási tranzakció után járó 

alappontok száma és az esetleges akciós pontok száma, továbbá az ezek 

hozzáadásával számított pontegyenleg. Az adott Vásárlási tranzakció után az Erste 

SuperShop Kártyával történő fizetés esetén járó Erste pontok száma az alábbiak 

szerint kerül feltüntetésre: 

 

3.12.1. A SPAR és INTERSPAR üzletekben a pontgyűjtési tranzakcióval 

egyidőben kapott bizonylaton a „Kapott Erste pontok” soron feltüntetésre 

kerülnek az Erste pontok, és a bizonylaton szereplő pontegyenleg is tartalmazza 

azokat. 

3.12.2. A többi Pontkibocsátónál az utólag felírásra kerülő Erste pontok száma 

nem kerül feltüntetésre a bizonylaton. Ebben az esetben bármely SuperShop 

Pontkibocsátónál a POS terminálon a Kártyabirtokos kérésére kezdeményezett 

egyenleglekérdezéssel a terminál letölti a Pontfolyószámla aktuális egyenlegét, 

mely a SPAR és INTERSPAR üzletekben történt vásárlások esetén már az aznapi 

pontfelírásokat is tartalmazza, a többi Pontkibocsátó esetében azonban az 

aznapi pontfelírásokat még nem tartalmazza. 

 

Eltérés esetén mindenkor a Pontfolyószámlán jóváírt pontok mennyisége az irányadó. 

Az Erste SuperShop Hitelkártyával a nem Pontkibocsátóknál történő belföldi és 

külföldi MasterCard elfogadóhelyeken végrehajtott Vásárlási tranzakciók esetén a 

vásárlást követően kapott bizonylaton nem szerepel a tranzakció után járó 

Erste pontok száma, sem a SuperShop pontegyenleg. Ezek a Pontok kizárólag a 

SuperShop online ügyfélszolgálatán (www.supershop.hu) vagy a SuperShop által – a 

Kártyabirtokos kérése alapján - havonta küldött egyenlegértesítőben tekinthetők 

meg. A Pontkibocsátóknál az egyenleg lekérdezésekor nyomtatott bankkártya 

terminál bizonylat tartalmazza a ténylegesen felhasználható pontértéket.  

 

3.13. A gyűjtött Pontok a SuperShop online ügyfélszolgálatán (www.supershop.hu) 

tekinthetőek meg az Erste SuperShop Kártyán szereplő SuperShop azonosító 

megadásával, illetve amennyiben az Igénylő a SuperShop Kártyaigénylő Adatlapon 

megadta e-mail címét, úgy a SuperShop részére e-mailen havonta egy alkalommal 

automatikusan tájékoztatást ad a gyűjtött Pontokról. A Bank ügyfélszolgálata a 

gyűjtött Pontokkal kapcsolatban nem tud felvilágosítást adni, továbbá a gyűjtött 

Pontok a Bank által készített számlakivonaton nem jelennek meg. 

 

3.14. A jóváírt Pontokkal és gyűjtött Pontokkal kapcsolatos reklamációk kivizsgálása 

a SuperShop hatásköre, amely a saját eljárásrendje alapján történik. 

  

3.15. A Bank bármikor meghirdethet promóciós jelleggel extra Pontgyűjtési 

lehetőséget. 

 

4. PONTBEVÁLTÁS 

 

http://www.supershop.hu/
http://www.supershop.hu/
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4.1. Az összegyűjtött Pontok a Pontbeváltóknál használhatók fel. A gyűjtött Pontok 

beváltása ellenében ár- és/vagy egyéb kedvezményre jogosult a Kártyabirtokos. A 

Pontbeváltók aktuális listája a www.supershop.hu oldalon található meg. 

 

4.2. A Bank nem minősül Pontbeváltónak, azaz az összegyűjtött pontok nem válthatók be 

a Bank által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben a Kártyabirtokost terhelő 

fizetési kötelezettségek teljesítése során vagy banki termék igénybe vételéhez.  

 

4.3. Az összegyűjtött Pontok készpénzre nem válthatók. 

 

4.4. 1 Pont beváltása a Pontbeváltóknál történő vásárlás során legalább 1 Ft értékű 

engedmény formájában vásárolható le. 

 

4.5. Az összegyűjtött Pontok beváltásának részleteit az ÁRF-KB tartalmazza, mely a 

SuperShop internetes oldalán (www.supershop.hu) található meg. 

 

5.  A PONTGYŰJTŐ FELTÉTELEK  HATÁLYA ÉS MÓDOSULÁSA, SZERZŐDÉS 

MEGSZÜNTETÉSE 

 

5.1. A gyűjtött Pontok a jelen Pontgyűjtő Feltételekben és az ÁRF-KB-ben megadott 

módon és feltételekkel használhatók fel. A Bankkártyához és a Hitelkártyához 

kapcsolódó Pontgyűjtő Feltételek a Bank és a SuperShop megállapodásától, 

valamint a Programtól függnek, így a Pontgyűjtő Feltételek a Bank és a SuperShop 

közötti megállapodás és a Program módosulásának, változásának megfelelően 

módosulhat, azt a Bank jogosult egyoldalúan módosítani a Kártyabirtokos előzetes, 

külön értesítése nélkül. A mindenkori aktuális Pontgyűjtő Feltételek a a 

www.erstebank.hu internetes oldalon tekinthető meg.  

 

5.2.  A Bank és a SuperShop közötti megállapodás vagy a Program bármely okból 

történő megszűnése esetén a Bank jogosult a Pontgyűjtő Feltételeket egyoldalúan 

hatályon kívül helyezni, amelyről a Bank a Kártyabirtokosokat a www.erstebank.hu 

oldalon kihelyezett hirdetmény útján értesíti. 

 

5.3.  A Pontgyűjtő Feltételek megszűnése esetén a Bank és a Főkártyabirtokos közötti 

Bankkártyára és/vagy Hitelkártyára vonatkozó jogviszony nem szűnik meg, 

azonban a Hitelkártya és/vagy Bankkártya a továbbiakban nem rendelkezik 

pontgyűjtő és pontbeváltó funkcióval.  

 

5.4.  Az ÁRF-KB-ben foglaltak szerint a Programban való részvételt a SuperShop és a 

Kártyabirtokos jogosult egyoldalúan megszüntetni, a SuperShop a Pontfolyószámlát 

zárolni, valamint a pontgyűjtést átmenetileg felfüggeszteni. Ezen esetekben a 

Hitelkártya/Bankkártya jogviszony a Bank és a Kártyabirtokos között változatlanul 

fennmarad, azzal, hogy megszüntetés esetén a pontgyűjtés és pontbeváltás a 

Bankkártyához/Hitelkártyához a továbbiakban nem kapcsolódik, valamint a 

felfüggesztés vagy zárolás alatt a Bankkártyával/Hitelkártyával történő 

pontgyűjtésre és pontbeváltásra nincs lehetőség.  

 

5.5.  Amennyiben a Bankkártyára és/vagy Hitelkártyára, mint pénzügyi szolgáltatásra 

vonatkozó jogviszony a Bank és a Kártyabirtokos között bármely okból megszűnik, 

úgy a megszűnésig gyűjtött Pontok a Bankkártyához vagy Hitelkártyához nyitott 

vagy rendelt Pontfolyószámlán továbbra is rendelkezésre állnak, azzal, hogy azok 

igénybevétele az ÁRF-KB rendelkezései szerint Törzsvásárlói kártyával lehetséges. 

http://www.supershop.hu/
http://www.supershop.hu/
http://www.erstebank.hu/
http://www.erstebank.hu/
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 Megszűnt, Tiltott Bankkártya/Hitelkártya SuperShop funkciójának használata nem 

megengedett, az így gyűjtött pontok nem kerülnek elszámolásra a kártyabirtokos 

pontfolyószámláján.  

 A Bankkártya/Hitelkártya megszűnését követően a Bank értesíti a SuperShopot. Ezt 

követően a Kártyabirtokosnak a SuperShoptól új Törzsvásárlói kártyát szükséges 

igényelnie a pontok elérése érdekében. A Törzsvásárlói kártya igényléséhez a 

Kártyabirtokosnak a SuperShop valamely Partnerénél új igénylőlapot szükséges 

kitöltenie vagy a SuperShop honlapján a kártyaigénylés menüpont alatt adhatja le 

igényét.  

 

 

 

 

6. AZ ERSTE SUPERSHOP KÁRTYÁK LETILTÁSA, PÓTLÁSA, MEGÚJÍTÁSA 

 

6.1. Az Erste SuperShop Kártyák letiltására, pótlására, megújítására Bankkártya 

esetén a Lakossági Bankkártya Általános Szerződési Feltételeiben, Hitelkártya 

esetén a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak az 

irányadóak. 

 

6.2. Az Erste SuperShop Kártyák pontgyűjtő funkcióinak letiltása az Erste SuperShop 

Kártyák egyéb funkcióinak letiltásával együtt lép hatályba. 

 

7. A BANK FELELŐSSÉGE 

 

7.1. A SuperShop érdekeltségi körébe tartozó szolgáltatásokkal, a pontgyűjtéssel és 

pontbeváltással kapcsolatban – pl.: Pontfolyószámla vezetés, Pontok jóváírása, 

Pontok beváltása, gyűjtött Pontok nyilvántartása, stb. - felmerült problémákért a 

Bank nem vállal felelősséget.  

 

7.2.  A Bank a Hitelkártya és a Bankkártya szolgáltatás vonatkozásában kizárólag, mint 

pénzügyi szolgáltatást nyújtó felel. 

 

8. ADATKEZELÉS 

 

8.1.  A SuperShop Kártyaigénylő Adatlapon a Kártyabirtokos által megadott adatokat a 

Bank továbbítja a SuperShop részére, amely azokat feldolgozza és kezeli. 

 

 

Hatályba lépés: 2017. január 9.. 

 

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 


