ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

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 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.
III. SZEMÉLYES ADATOK
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 telefonszám 1:
E-mail cím1:
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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.
[end_loop:nem_ados]
IV. TÁRSKÁRTYA IGÉNYLÉS
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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 NETBANK/MOBILBANK
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 NetBank/MobilBank szolgáltatást biztosít, amennyiben azzal még nem rendelkezik.
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 (pl. NetBankon,
NetBrokeren), 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:

……………………………………..
Számlatulajdonos

……………………………………..
Társkártya igénylő

.............................................................
ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
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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: ………………………………………………….......
Aláírás: …………………………………………………..
Lakcím: ……………………………………………….….
Szem.ig.sz.*: ……………………………….……………

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

*EBH munkavállaló esetén töltendő!
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Változás az online kártyás fizetéseknél 2021. január 1-jétől
2021. január 1-jétől jogszabályi előírás miatt kétfaktoros jóváhagyást (úgynevezett erős ügyfél hitelesítést) vezetünk
be1 az online kártyás vásárlások fizetési jóváhagyása terén.

2021. január 1-től online kártyás vásárlásait az alábbiak szerint intézheti:
Erste MobilBank szolgáltatás használatával (amennyiben rendelkezik okostelefonnal)
1. Töltse le az alkalmazást a Google Play/Apple Store áruházból.
2. Regisztráljon az alkalmazásba, amihez a következő adatokra lesz szüksége:


NetBank-azonosító (e-user ID)



Netbank-jelszó

Ezt követően online vásárlásait és a Netbank-belépését is jóváhagyhatja a mobiltelefonjára érkező üzenettel.
Amennyiben technikai probléma miatt 2021. január 1-től Erste MobilBankon keresztül nem tudja jóváhagyni online kártyás
vásárlásait, a jóváhagyáshoz az Internetes vásárlást ellenőrző SMS-kódra, valamint érvényes NetBank-jelszavára lesz
szüksége a fizetési képernyőn. Ezek megadásának hiányában a vásárlást elutasíthatjuk.
Erste MobilBank szolgáltatás használata nélkül
2021. január 1-től az online kártyás vásárlások jóváhagyásához az alábbi adatok megadása szükséges a fizetési
képernyőn:
- Internetes vásárlás ellenőrző SMS-kód és
- érvényes NetBank-jelszava.
Ezek hiányában a vásárlást elutasíthatjuk.
Ha a változással kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, a jelenlegi járványhelyzetre tekintettel, elsősorban a
www.myerste.hu Bankkártya/Bankkártya-használat menüpontban és az Erste TeleBankon keresztül tájékozódjon
nyitvatartási időben, banki munkanapokon: 7-21 óráig. Amennyiben mégis a bankfióki ügyintézés mellett dönt, kérjük, a
látogatás előtt ellenőrizze bankfiókjaink aktuális nyitvatartási rendjét a www.erstebank.hu oldalon.
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pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény erős ügyfél-hitelesítésre vonatkozó

rendelkezései 2019. szeptember 14-től kötelezővé váltak minden bankkártya birtokos számára. Az online kártyás
vásárlások fizetési jóváhagyásához is szükséges az erős ügyfél-hitelesítés, ennek kötelező bevezetési dátumát a
Magyar Nemzeti Bank a pénzintézetek számára 2021. január 1-ben határozta meg.
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