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TÁRSKÁRTYA IGÉNYLŐLAP 
 

Főkártya igénylés azonosítószáma:  

Társkártya igénylő ügyfél azonosítója:  

Bankfiók kódja:  

Ügyintéző neve:  

 
 

  I. RENDELÉS TÍPUSA 

Társkártya rendelés típusa:főkártya igényléssel egyidejű társkártya rendelés  

  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 Lakossági Elektronikus Csatorna 

Szolgáltatások Hirdetménye (a továbbiakban: Hirdetmények) és Adatvédelmi Tájékoztató. Alulírott társkártya igénylő a 

jelen szerződés aláírásával kijelentem, hogy a Bank Üzletszabályzatát, az ÁSZF-et valamint a Hirdetményeket és 

Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem, azokat átvettem, az azokban foglaltakat tudomásul vettem, és magamra nézve 

kötelezőnek ismerem el. 

  III. SZEMÉLYES ADATOK 

 
 

1A 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. 

 

Társkártya igénylő neve:  

Születési név:  

Anyja születési neve:  

Születési hely, idő:  

Neme:  

Melyik ország állampolgára:  

Személy azonosító okmány  
típusa és száma: 

 

Lakcímkártya száma:  

Állandó lakcím:  

Tartózkodási cím:  

Levelezési cím:  

Mobiltelefon száma1:  

Otthoni vezetékes telefonszám1:  

Munkahelyi telefonszám1:  

E-mail cím1:  
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  IV. TÁRSKÁRTYA IGÉNYLÉS 

Kártyán szereplő név:  

ATM napi készpénzfelvételi limit:  

POS napi limit:  

Kártyaátvétel módja:  

Kártyaátvétel helye:  

Erste Hitelkártya Hírnök szolgáltatást (havi 
díj ellenében) igénybe veszek 

 

 

V. INTERNETES VÁSÁRLÁS ELLENŐRZŐ SMS KÓD, ERSTE TELEBANK, ERSTE INTERNETBANKI ÉS 

MOBILALKALMAZÁSI SZOLGÁLTATÁS  

Mobiltelefon száma: 
  

A telefonszám tulajdonos Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a telefonszám Bank részére történő átadása az 
internetes vásárlás során kezdeményezett tranzakció Bank általi teljesítésének elengedhetetlen feltétele és abból a 
célból történik, hogy a Bank megfeleljen a Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvényben foglalt 
erős ügyfél-hitelesítésre vonatkozó kötelezettségnek. 

 
A Bank a hitelkártya kibocsátásával a Társkártyabirtokos számára díjmentes a társkártyabirtokosok számára elérhető 
Erste TeleBank, Erste Internetbanki és Mobilalkalmazási szolgáltatást biztosít, amennyiben azzal még nem rendelkezik. 
A szolgáltatások jelen pontban meghatározott telefonszámhoz kerülnek beállításra, a kapcsolódó jelszavak/kódok erre a 
telefonszámra kerülnek megküldésre. A Társkártyabirtokos a szolgáltatás tényleges igénybevételével a szolgáltatásra 
vonatkozó feltételeket elfogadja. 
 
 

  VI. TÁRSKÁRTYABIRTOKOS NYILATKOZATA 

1) Hozzájárulok, hogy a Bank, 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, illetve az általuk közvetített 
szolgáltatásaival, termékeivel, ajánlataival kapcsolatban közvetlen (direkt marketing) levél útján 
megkeressenek, nekem üzleti ajánlatok adása, reklám, illetve marketing célból reklámküldeményt küldjenek, 
illetve velem ilyen tartalmú reklám üzeneteket közöljenek.* 

E-mailen, Internetes rendszereken keresztül (internetbanki és 
mobilalkalmazási szolgáltatások), SMS-ben, Telefonon. 

 

Levélben  

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. 

 

Társkártya birtokos nyilatkozata hitelkártyával történő ATM készpénzbefizetésre vonatkozóan: 

2) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az üzleti kapcsolat 
létesítésekor a saját nevemben és javamra járok el. A hitelkártya termék 
sajátosságaiból eredően, nyilatkozatom az üzleti kapcsolat fennállása alatti 
helyzetet is tükrözi. 

 

 
 

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:  
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 ……………………………………..  …………………………………….. 
 Számlatulajdonos  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:  Tanú 2: 
Név: ………………………………………………….......  Név: …………………………………………………....... 
Aláírás: …………………………………………………..  Aláírás: ………………………………………………….. 
Lakcím: ……………………………………………….….  Lakcím: …………………………………….……………. 
Szem.ig.sz.*: ……………………………….……………  Szem.ig.sz.*: …………………………….……………… 

*EBH munkavállaló esetén töltendő! 


