TÁRSKÁRTYA IGÉNYLŐLAP
Kérjük, szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!
BANK TÖLTI KI
Főkártya igénylés cenzúraszáma: ................................................

Társkártya igénylő ügyfél azonosítója: ..........................................

Bankfiók kódja: .............................................................................

Telefon (Bankfiók): ........................................................................

Ügyintéző neve: ............................................................................
I. RENDELÉS TÍPUSA
Társkártya rendelés típusa:

főkártya igényléssel egyidejű társkártya rendelés 
utólagos társkártya rendelés meglévő főkártyához 

Utólagos társkártya rendelés esetén:

–

Hitelkártya számla száma:

-

II. SZÁMLATULAJDONOS (FŐKÁRTYABIRTOKOS) ADATAI
Számlatulajdonos (Főkártyabirtokos) neve: .........................................................................
Ügyfélszáma:
A Bank és a Számlatulajdonos a köztük fennálló szerződést, illetve annak elválaszthatatlan részét képező dokumentumokban
foglaltakat jelen okiratban foglaltak szerint egybehangzó akaratnyilatkozatban módosítják.
A Számlatulajdonos korlátlanul felelős a Társkártya birtokos által jelen hitelkártya szerződésen alapuló valamennyi forgalmazásért
és kötelezettségért. A Bank a jelen okirat Számlatulajdonos által nem aláírt példányát érvénytelen módosításnak tekinti. A Bank,
Számlatulajdonos és Társkártya igénylő jelen dokumentum aláírásával jön létre a hitelkártya jogviszonyra vonatkozó
szerződésmódosítás a Bank és Társkártya igénylő, valamint a Számlatulajdonos között. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét
képezi a Bank Pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat),
valamint a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételei, (a továbbiakban: ÁSZF) a vonatkozó Lakossági Hitel Hirdetmény
(a továbbiakban: Hirdetmény) és Adatvédelmi Tájékoztató. Alulírott társkártya igénylő a jelen szerződés aláírásával kijelentem,
hogy a Bank Üzletszabályzatát, az ÁSZF-et valamint a Hirdetményt és Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem, azokat átvettem,
az azokban foglaltakat tudomásul vettem, és magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
Erste SuperShop Hitelkártya társkártya igénylése esetén:
A Társkártya igénylő, mint kártyabirtokos (a továbbiakban: Kártyabirtokos) tudomásul veszi, hogy a jelen igénylés alapján részére
Erste SuperShop Hitelkártya kerül kibocsátásra, amely hitelkártya a SuperShop Program (a továbbiakban: Program) keretében
pontgyűjtésre, illetve pontbeváltásra és hitelkártyával végezhető pénzügyi tranzakciók lebonyolításra (pl.: vásárlás) egyaránt
alkalmas. A Társkártya igénylő részéről jelen igénylőlap aláírásával egyidejűleg kitöltésre, és aláírásra kerül a „SuperShop
Kártyaigénylő Adatlap” - amely a Kártyabirtokos részére a SuperShop Programban történő részvételt biztosítja. A „SuperShop
Kártyaigénylő Adatlap” banki része a jelen igénylés mellékletét képezi.
A pontgyűjtés és pontbeváltás feltételeit a „SuperShop Bankkártya és Hitelkártya Pontgyűjtő Feltételei” valamint „SuperShop
Általános Részvételi Feltételek Kártyabirtokosok részére” (a továbbiakban: ÁRF-KB) elnevezésű dokumentumok tartalmazzák. A
Kártyabirtokos jelen adatlap aláírásával elismeri, hogy a SuperShop Bankkártya és Hitelkártya Pontgyűjtő Feltételei és az ÁRF-KB
rendelkezéseit megismerte, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Kártyabirtokos kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja,
hogy a SuperShop Bankkártya és Hitelkártya Pontgyűjtő Feltételei és az ÁRF-KB a Program függvényében változik (módosul) és
ezen dokumentumokat a Programban részvevők és a Bank jogosult, bármikor egyoldalúan módosítani, amely dokumentumok
mindenkor aktuális változatai a www.erstebank.hu, és a www.supershop.hu oldalakon találhatók meg.

Ügyfélnév:

Ügyfélszám:

Bankszámlaszám:
Irat típusa:
IM azonosító:

Ügyfélakta

III. SZEMÉLYES ADATOK
Társkártya igénylő neve: .................................................................................................................................. Neme: férfi  nő

Születési név: ................................................................................

Állampolgársága: .........................................................................

Anyja születési neve: .....................................................................

Születési idő:

év

hó

nap

Születési hely: ...............................................................................
Személyazonosságot igazoló okmány típusa:
személyi igazolvány  személyazonosító igazolvány  vezetői engedély  útlevél 
Azonosító okmány száma: ............................................................
Állandó lakcím:

Lakcímkártya száma: ....................................................................

...............................................................................................................................................................

Tartózkodási / levelezési cím:

.......................................................................................................................................

Telefonszám állandó lakcímen*:

/

Telefonszám levelezési címen*:

/

Mobiltelefon száma*:

/

E-mail cím*: ................................................................

*A kapcsolattartási adat megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank ezen adatot a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás céljából a szerződés kötelező megőrzési
idejéig kezelje, tárolja, és ezen elérhetőségemen megkeressen.

IV. TÁRSKÁRTYA IGÉNYLÉS
Kártyán szereplő név (legfeljebb 20 betű, szóközökkel együtt):

ATM napi készpénzfelvételi limit: ............................................. Ft POS napi limit: ............................................................. Ft
V. NYILATKOZAT
A 1. Nyilatkozat kizárólag Erste SuperShop Hitelkártya társkártya igénylése esetén kitöltendő:
1. Alulírott igénylő felhatalmazom 

Alulírott igénylő nem hatalmazom fel 

az ERSTE BANK HUNGARY Zrt.-t, hogy a jelen társkártya igénylőlap aláírásával a Bankot, hogy a jelen igénylésemmel
egyidejűleg aláírt és kitöltött „SuperShop Kártyaigénylő Adatlapot” (a továbbiakban: Adatlap) valamint az Adatlapon feltüntetett
valamennyi adatot elektronikus úton a SuperShop Marketing Kft. (székhely: 1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 8-10.,
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-674945) részére átadja a pontfolyószámla megnyitása, a pontgyűjtés és nyilvántartás érdekében,
valamint az Adatlapot átadást követő 30 napig megőrizze. A határidő elteltét követően a Bank az adatlapot megsemmisíti.
2. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank a személyazonosító okmányaimon túl, személyes adataimat (is) tartalmazó igazolványomról,
okmányomról, okirataimról, bizonylatokról, dokumentumokról is másolatot készítsen, illetve ezen adataimat is kezelje, továbbá
lekérdezze és ellenőrizze, ha erre a Banknak a prudens működés, illetve a hitelintézeti törvényben előírt követelményeknek való
megfelelés érdekében szüksége van.
Igen 

Nem 

3. Alulírott igénylő hozzájárulok, hogy az ERSTE Bank Hungary Zrt., illetve az Erste Bank Csoport társaságai (így az ERSTE
Lakástakarék Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszáma: 01-10-047080) és az ERSTE Befektetési Zrt.
(székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszáma: 01-10-041373) a saját, az általuk közvetített szolgáltatásaival,
termékeivel, ajánlataival kapcsolatban az alább megjelölt elektronikus csatornákon közvetlenül megkeressenek, nekem üzleti
ajánlatok adása, reklám, illetve marketing célból az elektronikus csatornán reklámküldeményt küldjenek, illetve velem ilyen tartalmú
reklám üzeneteket közöljenek, vagy számomra ilyen tartalmú üzenetet jelenítsenek meg:
E-mailen, Internetes rendszereken keresztül (pl. NetBankon, NetBrokeren), SMS-ben, Telefonon: Igen
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Nem



Levélben: Igen 

Nem 

Ismert előttem, hogy személyesen bármely bankfiókban vagy a TeleBank ügyfélszolgálatán jelezhetem, ha nem kívánok a Bank
és/vagy partnerei személyre szabott ajánlatairól, termékeiről, szolgáltatásairól közvetlen értesítés útján tájékoztatást kapni. Az ilyen
lemondást bármikor, indokolás és feltétel nélkül, ingyenesen megtehetem. A jelen szerződés és a jogszabályok által megkívánt
tartalmú tájékoztatást azonban a Bank ilyen kérés esetén is köteles elküldeni a számomra.

VI. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön hitelszerződés megkötése előtt áll, és a szerződéskötést követően a törvényben1
meghatározott adatai a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) kerülnek.
1. Mi az a KHR?
A KHR egy pénzügyi vállalkozás által kezelt hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul a hitelt igénylők hitelképességének
felméréséhez.
A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi szervezetek adatokat küldenek a szerződés megkötése után a KHR-be,
valamint az intézmények az Önnel való szerződés megkötése előtt információkat kérhetnek a KHR-ből hitelképességének
megállapításához.
A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott adatok tárolhatók (pl.: adós és adóstárs azonosító adatai, a szerződés
adatai, a követelések és pénzforgalmi számlák adatait, stb.), és az adatok kizárólag a KHR törvényben meghatározott célokra
használhatók fel. Magyarországon jelenleg az MNB által folyamatosan felügyelt BISZ Zrt. rendelkezik a KHR működtetésére
engedéllyel. A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak.
2. Hogyan döntik el a hitelezők, hogy kaphatok-e kölcsönt?
FONTOS TUDNIA, hogy
a KHR-be került adatok – a 3.2. pontban felsorolt esetek kivételével – csak az Ön előzetes hozzájárulásával adhatók át
más pénz-ügyi szervezetnek. Amennyiben nem adja meg hozzájárulását, ennek tényét is rögzítik a KHR-ben. A
hozzájárulása, vagy annak megtagadása az Ön összes szerződésére kiterjed és bármikor módosítható;
a szerződéskötést megelőzően az intézmény köteles ismertetni Önnel a KHR-ből a hitelképességének megállapítása
érdekében beszerzett adatokat, valamint az adatokból a hitel-képességére vonatkozóan levonható következtetéseket.
A pénzügyi szervezet csak abban az esetben fog Önnel szerződést kötni, ha Önt – a KHR-ben lévő információra is tekintettel –
megfelelő adósnak ítélte.
3. Milyen adatokat tartalmazhat rólam a KHR?
FONTOS TUDNIA, hogy amikor a pénzügyi szervezet Önről adatot ad át a KHR részére, erről az átadást követő 5 munkanapon
belül írásban tájékoztatja. Kérésére a tájékoztatás e-mailben is teljesíthető. E kötelezettség nem vonatkozik a szerződése fennállása
alatti rendszeres havi adatátadásra a fennálló tőketartozásokról.
3.1 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás
3.1.1 Szerződéskötéshez kapcsolódó adatátadás
Ha Ön hitelt vesz fel, illetve egyéb, olyan szolgáltatást vesz igénybe (például pénzügyi lízingszerződést, hallgatói hitelszerződést,
értékpapír kölcsönzésre vonatkozó szerződést köt), amelyre vonatkozó adatok a törvény alapján a KHR-ben kezelendők, az alábbi
adattípusok kerülnek a szerződéskötést követően a KHR-be:
az Ön azonosító adatai (név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve, személyi igazolvány szám, vagy egyéb
azonosításra alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím)
a szerződésére vonatkozó adatok (a szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejártának,
megszűnésének időpontja, az Ön ügyféli minősége (adós, adóstárs), a szerződés összege és deviza-neme, a törlesztés
módja, gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme).
3.1.2 Szerződéshez kapcsolódó adatátadás
A fennálló hitelszerződéssel összefüggésben kétféle adatátadás lehetséges:
rendszeres: havonta fennálló tőketartozásainak összege és pénzneme, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és
devizaneme;
eseti: előtörlesztés esetén az előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fenn-álló tőketartozás összege és
pénzneme; a már korábban átadott referenciaadatok módosulása esetén a módosuló referenciaadatok.
Az ebben a pontban felsorolt adatokat a szerződés megszűnését követően törlik a KHR-ből. Amennyiben Ön írásban kéri, az adatai a
szerződés megszűnését követő 5 évig még a KHR-ben maradhatnak. Amennyiben meggondolná magát, e kérését bármikor
visszavon-hatja, melynek eredményeként a nyilvántartott adatokat törlik.
3.2 Egyes eseményekhez kapcsolódó adatátadás
3.2.1 Hiteltörlesztés elmulasztásának nyilvántartása
Amennyiben szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának
összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és az
folyamatosan, 90 napon túl fennáll, a mulasztás adatai bekerülnek a KHR-be.
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FONTOS TUDNIA, hogy ebben az esetben az adatátadás megtörténte előtt 30 nappal az Önnel szerződéses viszonyban lévő
pénzügyi szervezetnek írásbeli figyelmeztetést kell küldenie arról, hogy adatai be fognak kerülni a KHR-be, ha nem rendezi
mulasztását. Amennyiben a tartozás nem kerül rendezésre, a pénz-ügyi szervezet átadja az adatokat a KHR-nek, azonban erről 5
munkanapon belüli írásbeli tájékoztatási kötelezettség terheli.
A mulasztás adatai – amennyiben a tartozás nem szűnt meg – az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő alatt
felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az Ön hozzájárulása nélkül is. A tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1
évig maradnak az adatok a KHR-ben.
3.2.2 Csalás miatt elutasított hitelkérelmek és kártya-visszaélések nyilvántartása
Bekerül a KHR-be,
ha valaki a szerződéskötés során valótlan adatot ad meg és ez okirattal bizonyítható, vagy
hamis okirat használata miatt bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény elkövetését állapítja meg, továbbá
akivel szemben a kártyavisszaélés miatt a bíróság jogerős határozatában bűncselekmény elkövetését állapítja meg.
A felsorolt esetekben az elutasításra és a csalásra vonatkozó adatok, továbbá a kártyavisszaéléssel kapcsolatos adatok bekerülnek
a KHR-be.
Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen időszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a
hitelképesség vizsgálatához.
4. Hogyan ismerhetem meg a KHR-ben rólam nyilván-tartott adatokat?
Joga van az Önről nyilvántartott adatokat megismerni. Bármely KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél tájékoztatást kérhet
arról, hogy
milyen adatok szerepelnek Önről a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta át ezeket,
ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz.
A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem számítható fel. A kérelmének eredményéről szoros törvényi határidők alapján
levélben, vagy kérése esetén e-mailen kap hivatalos tájékoztatást.
5. Mit tehetek, ha a rólam nyilvántartott adattal problémám van?
Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről nyilvántartott adat jogellenesen, nem megfelelően került a KHR-be, úgy Ön kérheti annak
helyesbítését vagy törlését. A kifogását az adatot átadó pénzügyi szervezetnek, vagy a BISZ Zrt.-nek nyújthatja be. A kifogás
vizsgálatának eredményéről legkésőbb 7 munkanapon belül, írásban kap tájékoztatást.
Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet az Ön kifogásának helyt ad, a helyesbítésre vagy törlésre legkésőbb 7
munkanapon belül kerül sor.
Amennyiben a kifogásáról kapott tájékoztatással nem elégedett, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a lakóhelye szerint
illetékes járásbírósághoz fordulhat. Személyes adataival kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is
megkeresheti, illetve fogyasztói beadványt nyújthat be a Magyar Nemzeti Bankhoz, ha megítélése szerint az adatot átadó intézmény
nem a fentiekben ismertetett tájékoztatási szabályok szerint járt el.
6. Hol kaphatok további információt a KHR-rel kapcsolatban?
A KHR-rel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal bármelyik pénzügyi szervezethez, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi
vállalkozáshoz.
A
témával
kapcsolatban
további
információkat
olvashat
az
MNB
honlapján
is:
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing/hitelfelvetel/kozponti-hitelinformacios-rend-szer.
Hasznos címek:
A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás adatai: BISZ Zrt. (székhely: 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27., honlap:
www.bisz.hu, telefon: (+36 1) 421-2505)
Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (telep-hely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., honlap: www.mnb.hu, telefon:
(+36 80) 203-776)
Adatvédelmi hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Buda-pest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: (+36 1) 391-1400)
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A Számlatulajdonos kifejezetten elfogadja a jelen Igénylőlap mellékletét képező vonatkozó Hirdetményekben foglalt díjakat és
költségeket. A hitelkártya jogviszony a Bank, a Számlatulajdonos és a Társkártya igénylő aláírásával jön létre. A Bank az utolsó
aláíró féllel egy időben ír alá, mely aláírással jelen dokumentum hatályba lép.
Kelt: .................................................................................................

201

hó

nap

201

hó

nap

..................................................................
Számlatulajdonos

Kelt: .................................................................................................

..................................................................
Társkártya igénylő

..................................................................
ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

Alulírottak, mint az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. munkavállalói igazoljuk, hogy a Számlatulajdonos és a Társkártya igénylő a fent
nevezett nyilatkozatait előttünk tette.
Tanú 1: Név: ................................................................................. Tanú 2: Név: .....................................................................................
Cím: ...............................................................................

Cím: ....................................................................................

Aláírás: ..........................................................................

Aláírás: ................................................................................
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