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Ferrari Hitelkártya előnyprogram  

Részvételi Feltételek – Módosításokkal egységes szerkezetben 
 

Hatályos: 2017. január 16-tól 

 

 

I. Fogalmak 

Részvételi Feltételek 

Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., 

továbbiakban: Erste Bank vagy Bank) által kibocsátott Ferrari Hitelkártyához 

kapcsolódó előnyprogram mindenkor hatályos részvételi feltételei. 

Számlatulajdonos/Főkártyabirtokos 

Az Erste Bankkal a Hitelkártya szerződést megkötő, a Hitelszámla tekintetében teljes 

körű rendelkezési jogosultsággal bíró természetes személy.  

Főkártya 

A Bank által a Számlatulajdonos részére kibocsátott Hitelkártya.  

Társkártya 

A Számlatulajdonos által megjelölt természetes személy(ek) részére kibocsátott 

Hitelkártya(k). 

Kártyabirtokos 

Az a természetes személy, akinek a számára az Erste Bank ún. Ferrari Hitelkártyát 

bocsát ki, azaz a Főkártyabirtokos és a Társkártya birtokos(ok).  

Vásárlási tranzakció 

Vásárlás tranzakciónak minősülnek a Ferrari Hitelkártyával 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 a Ferrari Hitelkártyát 

elfogadó bank vásárlási tranzakcióként jelöl meg, így nem minősülnek vásárlás 

tranzakciónak 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. 

Vásárlás visszatérítés 

A Ferrari Hitelkártyával a Vásárlási tranzakciók összege után érvényes a vásárlás 

visszatérítés.  
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A Bank nem ír jóvá vásárlás visszatérítést a Kártyabirtokos által Ferrari Hitelkártyával 

végrehajtott: 

- tőzsdén és tőzsdén kívül kereskedett pénzügyi instrumentumok, így 

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

vételére vonatkozó vásárlási tranzakciók;  

- készpénzfelvétel típusú tranzakciók; 

- a kereskedelmi elfogadóhelyi POS-en vagy interneten keresztül végrehajtott 

fogadási / szerencsejáték típusú tranzakciók; 

- a Bank által felszámított díjak és kamatok; 

- hitelkeret összegén felül végzett vásárlási tranzakciók;  

- Ferrari Hitelkártyával az Erste MobilePay szolgáltatáson keresztül végzett 

pénzküldési tranzakciók; 

- Ferrari Hitelkártya elszámolási számláról teljesített csoportos beszedési 

megbízás után (Érvényes: 2017. január 16-tól), 

- Ferrari Hitelkártya elszámolási számláról teljesített eseti forint átutalás után 

(Érvényes: 2017. január 16-tól) 

- Ferrari Hitelkártyával fizetett, bármely típusú postai tranzakció után (Érvényes: 

2017. január 16-tól). 

Live Holding AG: 

A Ferrari Fan Card licencének kizárólagos tulajdonosa Magyarországon, a Ferrari 

S.p.A.-val létrejött szerződése alapján.  

Ferrari S.p.A.: 

A Ferrari védjegy kizárólagos birtokosa.  

 

II. A Ferrari Hitelkártya előnyprogram általános szabályai 

1. Jelen Részvételi Feltételek, vagy annak egyes részei hatálybalépéstől 

visszavonásig érvényes. 

2. A jelen Részvételi Feltételek kizárólag a Ferrari Hitelkártyára vonatkoznak, a 

jelen dokumentumban leírtak hatálya nem terjed ki az Erste Bank által 

kibocsátott más hitelkártyákra, így pl. SuperShop Hitelkártya, Wizz Air 

Hitelkártya, Posta Hitelkártya, továbbá az Erste Joker, illetve Erste 

Törlesztéskönnyítő Hitelkártyára.  

3. A Ferrari Hitelkártya előnyprogram hatálya a Bank és a Live Holding AG. 

megállapodásától függően határozatlan ideig tart, de az vagy annak egyes 

részei bármikor megszüntethető(ek). Az előnyprogram egyes részeinek 

feltételei a Live Holding AG. és a Bank megállapodásától, illetve döntésétől 

függően módosulhatnak, azaz a Live Holding AG. és/vagy a Bank ilyen 

esetben jogosultak egyoldalúan módosítani a jelen Feltételeket, a 

Kártyabirtokos előzetes, külön értesítése nélkül. A mindenkori aktuális Ferrari 

Hitelkártya előnyprogram Részvételi Feltételek a Bank honlapján 



- 3 - 

(http://www.erstebank.hu/hu/maganszemelyek/hitelkartyak/ferrari-hitelkartya) 

tekinthető meg.  

4. A Kártyabirtokos előnyprogrammal kapcsolatos reklamációja esetén a Bank 

fenntartja a jogot az egyedi mérlegelésre.  

 

III. A Formula 1 vásárlás visszatérítési program szabályai 

1. Jelen Részvételi Feltételek III. és IV. pontjának hatálya alatt a Bank által 

kibocsátott és a kibocsátásra kerülő Ferrari Hitelkártyákhoz úgynevezett 

Formula 1 vásárlás visszatérítési program kapcsolódik.  

2. A Formula 1 vásárlás visszatérítésben való részvételi szándékát a Főkártya 

igénylőnek / Főkártyabirtokosnak nem szükséges külön jeleznie, az minden 

Ferrari Hitelkártyára automatikusan vonatkozik. Amennyiben valamely 

Főkártyabirtokos a Formula 1 vásárlás visszatérítési programban nem kíván 

részt venni, azt a jelen Részvételi Feltételek hatálya alatt írásban bármikor 

jelezheti a Bank bármely bankfiókjában. 

3. A Ferrari Formula 1 vásárlás visszatérítési program keretében a Ferrari 

Hitelkártyával végrehajtott Vásárlási tranzakciók után a Számlatulajdonos a 

Formula 1 futamokat követő naptári héten (a továbbiakban Visszatérítési hét) 

a legjobban szereplő Ferrari versenyautó helyezésének függvényében 

vásárlás visszatérítést kap, amelynek mértéke az alábbi: 

- 3%, amennyiben a futamot Ferrari versenyautó nyeri. 

- 2%, amennyiben a legjobban szereplő Ferrari versenyautó még dobogón 

van, azaz a 2-3. helyen végez. 

- 1%, amennyiben a legjobban szereplő Ferrari versenyautó még pontszerző 

helyen van, azaz a 4-10. helyen végez. 

- Nincs visszatérítés, amennyiben egyik Ferrari versenyautó sem szerez 

pontot. 

 

4. A vásárlás visszatérítés az adott Formula 1 futamot követő hétfő 0 órától 

vasárnap 24 óráig érvényes, azaz egy naptári hétig. A vásárlás visszatérítés 

mértékének megállapítása során a Formula 1 futam napján 24 órakor 

érvényes helyezési sorrend a mérvadó. 

5. A Formula 1 vásárlás visszatérítési program a Ferrari gyári versenyautóinak 

Formula 1-es helyezésére vonatkozik. Nem jár vásárlás visszatérítés azon 

versenyautók Formula 1-es helyezése alapján, amelyekben csupán a motor 

Ferrari márkájú (például Sauber-Ferrari, STR-Ferrari).  

6. A Formula 1 futamokat követően a visszatérítés mértékéről a bank díjmentes 

SMS üzenetben is tájékoztatja a Főkártyabirtokost, amennyiben a díjmentes 

Fordulónapi SMS szolgáltatást igénybe veszi. 

7. A vásárlás visszatérítés a Ferrari Hitelkártyával végrehajtott belföldi és 

külföldi Vásárlási tranzakciókra egyaránt vonatkozik. Nem forint 

http://www.erstebank.hu/hu/maganszemelyek/hitelkartyak/ferrari-hitelkartya
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devizanemben végrehajtott Vásárlási tranzakció esetében a tranzakció 

Hitelszámlán forint devizanemben történt terhelésének összegére vonatkozik 

a vásárlás visszatérítés. 

8. A vásárlás visszatérítés a Társkártyával végrehajtott Vásárlási 

tranzakciókra is vonatkozik, de a visszatérítésre kizárólag a 

Főkártyabirtokos jogosult, a Társkártya birtokos nem. A vásárlás visszatérítés 

meghatározására Hitelszámla szinten kerül sor. 

9. A vásárlás visszatérítés csak a Hitelkeret terhére végzett Vásárlási 

tranzakciók esetében jár, így a Számlatulajdonos nem jogosult vásárlás 

visszatérítésre azon Vásárlási tranzakciók esetében, amelyek Túlfizetett 

hitelszámla terhére kerültek elszámolásra. 

10. Vásárlás visszatérítés kizárólag azon Vásárlás tranzakciók után jár, 

amelyeknek a könyvelése legkésőbb az aktuális Hitelkártya fordulónapig 

megtörtént.  

11. A vásárlás visszatérítés elszámolására, és hitelszámlán történő jóváírására a 

teljes Visszatérítési hetet követő első fordulónapon kerül sor. 

12. A Bank a visszatérítés elszámolását nem bontja meg, abban az esetben sem, 

ha a fordulónap Visszatérítési hétre esik. Ebben az esetben a visszatérítésre 

az aktuális Visszatérítési hét könyvelt vásárlás tranzakciói után egy 

összegben, az adott Visszatérítési hetet követő első fordulónapon kerül sor.  

13. Amennyiben egy adott, Ferrari Hitelkártyával kiegyenlített árura vagy 

szolgáltatásra vonatkozóan a tranzakció könyvelését követően 

áruvisszavételre vagy duplikált tranzakcióból fakadó korrekciós jóváírásra 

kerül sor, így a Vásárlási tranzakció összege a Hitelszámlán jóváírásra kerül, 

az Erste Bank e tranzakció után nem ad vásárlás visszatérítést. Amennyiben a 

vásárlás visszatérítés elszámolására már sor került, a Bank jogosult a már 

elszámolt vásárlás visszatérítés összegének visszavételére a 14. pontban 

meghatározott elszámolás keretében. 

14. Az Erste Bank a vásárlás visszatérítés összegét forint pénznemben, havonta 

a fordulónapon, Visszatérítési hetenként külön összegben, a 

Hitelkártyához tartozó Hitelszámlán automatikusan írja jóvá. Az Erste 

Bank a Fordulónapon fennálló tartozás összegét automatikusan csökkenti a 

vásárlás visszatérítés összegével és a Minimum fizetendő összeget ezt 

követően határozza meg, amelynek teljesítésére változatlanul a Hitelkártya 

szerződésben meghatározottak az irányadóak. Ebből fakadóan a vásárlás 

visszatérítés összege nem a Minimum fizetendő összegbe kerül 

beszámításra, hanem a Fordulónapon fennálló tartozást csökkenti. 

15. A vásárlás visszatérítés összegét az Erste Bank egész forintra kerekíti a 

kerekítés általános szabályai szerint. 

16. A jóváírás „vásárlás visszatérítés” jogcímen történik, amely a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai 

célból adott, adómentes természetbeni juttatásnak minősül. 
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17. A vásárlás visszatérítés összegéről az Erste Bank a Számlatulajdonost 

havonta a Számlakivonaton értesíti. 

18. A vásárlás visszatérítés jogosultságának és összegének megállapításában az 

Erste Bank rendszerei az irányadóak. 

19. Az Erste Bank nem írja jóvá a vásárlás visszatérítést azon Ferrari Hitelkártya 

Főkártyabirtokos ügyfeleknek, akiknek a Hitelkártya fordulónapon hitelkártya 

vagy bármilyen egyéb vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási jogviszonyból 

eredően 60 napot meghaladó lejárt tartozásuk van az Erste Bankkal szemben, 

függetlenül attól, hogy a jogviszonyban milyen szerződő pozícióban vettek 

részt. 

20. Az Erste Bank nem írja jóvá a vásárlás visszatérítés összegét azon Ferrari 

Hitelkártya Főkártyabirtokos ügyfeleknek, akik esetében az adott fordulónapon 

a Bank a Hitelkártya-szerződést már felmondta vagy a Főkártyabirtokos a 

Hitelszámla megszüntetést már kezdeményezte, függetlenül a szerződés 

felmondásának vagy megszűnésének adott elszámolási időszakon belüli 

dátumától. 

21. A mindenkor hatályos Részvételi Feltételek a 

http://www.erstebank.hu/hu/maganszemelyek/hitelkartyak/ferrari-hitelkartya 

internetes oldalon található meg. 

22. Jelen Részvételi Feltételek visszavonásig érvényes, azaz az Erste Bank 

bármikor jogosult a visszatérítési programot megszüntetni és jelen Részvételi 

Feltételeket, vagy annak vásárlás visszatérítésre vonatkozó részét hatályon 

kívül helyezni. A Ferrari Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési 

program határozatlan ideig tart, de annak hatálya alatt a Ferrari Hitelkártyához 

kapcsolódó vásárlás visszatérítés jelen Részvételi Feltételekben 

meghatározott szabályai módosulhatnak, azaz az Erste Bank jogosult 

egyoldalúan módosítani jelen Részvételi Feltételeket indoklás nélkül, a 

Főkártyabirtokos előzetes, külön értesítése nélkül. A Részvételi Feltételek 

módosulásáról vagy a visszavonásról az Erste Bank az ügyfeleket a 23. 

pontban meghatározott módon értesíti. 

 

IV. A Scuderia Ferrari Community (SFC) tagság általános szabályai 

 

1. A Ferrari Hitelkártya Főkártyabirtokosa számára díjmentes tagságot 

biztosítunk a Ferrari online közösségében, a Scuderia Ferrari Community-ben 

(a továbbiakban röviden: SFC).   

2. Az SFC tagság az alábbi előnyöket nyújtja a Főkártyabirtokosnak: 

– A Ferrari.com teljes tartalmának elérése: hozzáférés a kizárólag prémium 

tagok számára biztosított multimédia tartalmakhoz, képekhez, letöltésekhez, 

fórumhoz és bloghoz. 

- Ferrari online hírlevél. 

http://www.erstebank.hu/hu/maganszemelyek/hitelkartyak/ferrari-hitelkartya
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- Meghívó exkluzív Ferrari eseményekre a pilóták részvételével a Formula-1-es 

szezon ideje alatt. 

- Részvétel a pilótákkal való exkluzív videóbeszélgetésben. 

3. A tagság mindenkori előnyei és további részletek az alábbi – angol vagy olasz 

nyelvű – honlapon érhetők el: www.ferrariF1.com  

4. A Scuderia Ferrari Community tagság keretében 15% kedvezményt 

biztosítunk a Főkártyabirtokosnak a Ferrari online webáruházában, a 

www.ferraristore.com oldalon. A kedvezmény az SFC regisztrációt követően 

vehető igénybe. A belépést követően feltüntetett árak már a kedvezménnyel 

csökkentett árak. A 15% kedvezmény nem vonatkozik az akciós termékekre. 

5. A díjmentes SFC tagságnak nem része az SFC honlapján szereplő 

mindenkori „Welcome pack” (Üdvözlő ajándék). 

V. A Scuderia Ferrari Community (SFC) tagság részletes feltételei 

1. Az SFC közösséghez való díjmentes csatlakozás a személyes regisztrációs 

kód megadásával lehetséges, amelyet a bank a kártyával együtt küld meg a 

Főkártyabirtokos részére. A díjmentes regisztráció és tagság a 

Főkártyabirtokos számára elérhető, a Társkártyabirtokos számára nem. 

2. A személyes regisztrációs kódot a Ferrari következő oldalán szükséges 

megadni: www.ferrariF1.com A regisztráció a fenti oldal jobb szélén található 

„SUBSCRIBE THE COMMUNITY link megnyitását követően, a következő 

oldal közepén megjelenő „JOIN THE COMMUNITY” majd ismét a 

„SUBSCRIBE THE COMMUNITY” linkre kattintva kezdhető meg.  

3. A személyes regisztrációs kód megadása mindössze egyszer, a regisztráció 

időpontjában szükséges. A regisztráció során a Főkártyabirtokosnak meg kell 

adnia e-mail címét és jelszavát, továbbá személyes és elérhetőségi adatait: 

keresztnév, vezetéknév, születési idő, nem (férfi vagy nő), választott nyelv 

(angol vagy olasz), ország, lakcím, telefonszám. A regisztrációt követően az 

SFC online közösségébe történő belépés a Főkártyabirtokos e-mail címével 

és jelszavával történik. 

4. A Főkártyabirtokos köteles a személyes regisztrációs kódot titkosan kezelni, 

továbbá biztosítani azt, hogy a személyes regisztrációs kód ne váljon 

hozzáférhetővé, megismerhetővé más személyek részére.  

5. Ha a személyes regisztrációs kód jogosulatlan személy tudomására jut, és 

azzal illetéktelen személy regisztrál az SFC közösségbe, akkor a regisztrációs 

kódot a Ferrari Hitelkártya Főkártyabirtokosa már nem használhatja fel saját 

SFC regisztrációjához. 

6. A Bank kizárólag abban az esetben küld új személyes regisztrációs kódot a 

Főkártyabirtokos részére, ha a Főkártyabirtokos részére kiküldött regisztrációs 

kóddal illetéktelen személy már regisztrált az SFC közösségbe, és a Bank 

meggyőződik róla, hogy a regisztrációs kód nem a Főkártyabirtokos 

http://www.ferraristore.com/
http://www.ferrarif1.com/
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szándékos vagy gondatlan magatartásának következtében jut illetéktelen 

személy tudomására. 

7. Ha a Főkártya a Főkártyabirtokos vagy a Bank kezdeményezése alapján 

megszüntetésre kerül, az SFC tagság a Főkártya megszűnését követő két 

héten belül törlésre kerül. 

8. Az SFC tagság részleteinek, mindenkori előnyeinek meghatározása, 

módosítása a Ferrari S.p.A. felelősségi körében történik, a Bank ezekkel 

kapcsolatban nem vállal felelősséget. Az SFC tagsággal és előnyökkel 

kapcsolatos bárminemű reklamációt a Főkártyabirtokos a 

customercare@ferrari.com e-mail címre juttathat el angol vagy olasz nyelven. 

 

VIII. A BANK FELELŐSSÉGE 

 

1. A Live Holding vagy a Ferrari S.p.A. érdekeltségi körébe tartozó 

szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült problémákért (beleértve de nem 

kizárólagosan az emelt szintű Ferrari csomagra jogosult Főkártyabirtokosok 

részére megrendezésre kerülő játékban az  exkluzív Ferrari élményutazás 

biztosítása kapcsán felmerült problémákra) a Bank nem vállal felelősséget.  

2. A Bank a Ferrari Hitelkártya működtetéséért és a Formula 1 vásárlás 

visszatérítésért vállal kizárólagos, a Live Holdingot vagy a Ferrari S.p.A.-t nem 

terhelő felelősséget. 

 

 

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 

mailto:customercare@ferrari.com

