TAKARÉK HITELKÁRTYA
IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS TÁRSKÁRTYA KIBOCSÁTÁSÁHOZ (TOVÁBBIAKBAN SZERZŐDÉS)
Iktatószám

Hitelintézet

Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja

Igénylés dátuma

Hitelező ügyintéző neve

Telefonszáma

amely létrejött egyrészről
cégjegyzékszáma
mint hitelnyújtó
(továbbiakban Hitelintézet), másrészről a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. cégjegyzékszáma:
01-10-041206, bejegyezve a Fővárosi Törvényszéken, mint Cégbíróságon), mint Kártyakibocsátó (a továbbiakban: Takarékbank Zrt.) jelen szerződés
aláírása során képviseli a Hitelintézet, mint a Takarékbank Zrt. függő kiemelt közvetítője, harmadrészről
Előnév és név

Ügyfél-azonosító

Születési név
Állandó lakcím

Levelezési cím
(továbbiakban: Főkártya birtokos), illetve a saját nevében és javára eljáró

A fennálló hitelkeret szerződés azonosítója (mint Alapszerződés):
Előnév és név

Ügyfél-azonosító

Születési név

Anyja születési neve

Születési hely

Születési idő

Személyazonosító okmány típusa

Okmány száma

Lakcímkártya száma

Állampolgárság

Állandó lakcím

Levelezési cím

Vezetékes telefon**

Mobiltelefon**

E-mail cím**
**valamennyi ** jelölésű adat célja a kapcsolattartás
(továbbiakban: Igénylő I./ Társkártya birtokos), valamint
(jelen Szerződés tekintetében továbbiakban: Igénylés adatai részben – amennyiben a szövegkörnyezet ettől ellentétesen nem rendelkezik – Igénylő, az
Általános rendelkezések és nyilatkozatok részben: Főkártyabirtokos / Társkártyabirtokos (együttesen továbbiakban: Kártyabirtokosok), Hitelintézet
és Igénylő/Kártyabirtokosok együttesen: Felek) között, a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF), foglaltak
mellett, az alulírt helyen és időben, az alábbiak szerint:

I G É N Y L É S AD AT A I
1. Főkártya és igényelt társkártya típusa

Takarék Hitelkártya

2. Főkártya szerződéskötésének dátuma
3. Hitelkártya adatok
Főkártya és társkártya típusa Mastercard Electronic
a) Feltüntetni kívánt név (maximum 21 karakter)
b) Kézbesítési mód

fiókban személyesen
levelezési címre

4. Limitek
a)
b)
c)
d)

ATM készpénzfelvételi limit (forint / nap)
POS limit (forint / nap)
Internetes /MOTO limit (forint / nap)
valamennyi Limit tekintetében (a fenti mértékek helyett) a Hirdetmény szerinti alapértelmezett limit alkalmazása

5. Kiegészítő szolgáltatások:
a) SMS Strázsa szolgáltatást

összeg limit

SMS mobilszám

ÁL T AL ÁNOS RE NDELKEZÉS E K ÉS NYI L ATKOZ ATOK
1. Felek rögzítik, hogy a Hitelintézet és Főkártya-birtokos Hitelkártya szerződést (továbbiakban Alapszerződés) kötött, ami jelen Szerződés
elválaszthatatlan részét képezi, jelen Szerződés az Alapszerződéssel együtt érvényes.
2. Amennyiben a Takarékbank Zrt.-t a vonatkozó Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott
feltételek mellett az Alapszerződésre tekintettel a Társkártya-birtokos részére Társkártyát bocsát ki, azt arról a Hitelintézet Visszaigazoló levélben
értesíti Kártyabirtokosokat.
3. Kártyabirtokosok tudomásul veszik, hogy igénylésük a Visszaigazoló levéllel együtt, annak a Hitelintézet általi aláírásától minősül érvényes
Szerződésnek, amely Szerző-désre a Hitelintézet mindenkor hatályos Üzletszabályzata, az ÁSZF, valamint a Lakossági Hitelkártya Hirdetmény, és
az SMS Strázsa szolgáltatás tekintetében a Hitelintézet Elektronikus szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei és a vonatkozó Hirdetmény
rendelkezései az irányadóak, amelyeket a Társkártya-birtokos jelen dokumentum aláírásakor átvett, megismert, megértett, és magára nézve
kötelezőnek fogad el. Kártyabirtokos által aláírt „Nyilatkozat a lakossági hitelkártya – társkártya - igénybevételéhez” nyomtatvány jelen Szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
4. Hitelintézet az igénylés jóváhagyását követően a Visszaigazoló levél cégszerűen aláírt példányát, valamint amennyiben az Üzletszabályzat, az
ÁSZF, vagy a Hirdetmény az igénylés benyújtását követően módosult, úgy azokat is Főkártya-birtokos részére postai úton juttatja el. Ezen
dokumentumokat a Társkártya-birtokos részére is postai úton eljuttatja, vagy azokat Társkártya-birtokos részére - az általa megjelölt Fiókban - a
Hitelkártya átadásával egy időben átadja.
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5. A Főkártya-birtokos tudomásul veszi, hogy ha kérésére a Hitelintézet az elkészült Hitelkártyát és a hozzá tartozó PIN kódot az általa megjelölt
módon bocsátja rendelkezésre.
6. Az Alapszerződés alapján Főkártya-birtokos rendelkezésére tartott Hitelkeret Társkártya-birtokos általi igénybevétele akként történik, hogy a
Hitelintézet a Társkártyával kezdeményezett tranzakciók (vásárlás, készpénzfelvétel) ellenértéke, valamint a tranzakciókhoz kapcsolódó díjak,
költségek, kamatok és díjak (továbbiakban Díjak) kiegyenlítésére automatikusan kölcsön(öket) folyósít, legfeljebb a Hitelkeret erejéig.
7. Kártyabirtokosok jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy az Alapszerződés alapján megnyitott Hitelkeret terhére Társkártyával
lebonyolított tranzakciókért, az utánuk fizetendő Díjakért Főkártya birtokos tartozik felelősséggel az Alapszerződésben meghatározott feltételekkel.
10. Amennyiben Főkártya-birtokos a Hitelintézeti alapértelmezett limite(ke)t a jogviszony fennállása alatt nem változtatja meg, tehát nem kér egyedi
limitbeállítást, és a Hitelintézet az alapértelmezett limitek összegét/darabszámát megváltoztatja, úgy a Kártyabirtokosok által használható limit
mérték a módosítás hatálybalépésétől, a jelen Szerződés külön módosítása nélkül is – de az ÁSZF-ben meghatározott időben és módon történő
értesítés mellett - a Hirdetmény szerinti Hitelintézeti alapértelmezett limitre változik, amelyet Kártyabirtokosok jelen Szerződés aláírásával
kimondottan tudomásul vesznek.
11. Társkártya-birtokos nem jogosult sem jelen Szerződés, sem a Főkártya-birtokos által kötött Alapszerződés módosítására vagy megszüntetésére,
arra csak Főkártya-birtokos jogosult. Jelen Szerződés felmondása vagy bármely okból való megszűnése nem érinti az Alapszerződés hatályát,
viszont az Alapszerződés megszűnésével egyidejűleg a jelen Szerződés, és a Társkártya használatának joga automatikusan, minden további
értesítés nélkül megszűnik.
12. Felek megállapítják, hogy a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik a jelen Szerződés hatályban léte alatt benyújtott és a Hitelintézet
által elfogadott Kártyamódosító adatlap(ok).
13. Jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013.évi CCCXXXVII. tv. valamint a pénzforgalomról szóló hatályos jogszabályok az irányadóak.
14. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy jelen hiteligénylésemre vonatkozó nyilatkozatomat természetes személyként teszem, a
kérelmezett hitelt/kölcsönt nem vállalkozói tevékenységem során, illetve nem azzal összefüggő célra veszem igénybe.

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

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

Igénylő I./ Társkártya birtokos aláírása

Főkártya birtokos aláírása

Tanúk

Név

Lakcím

Aláírás

1.
2.
Tanúk hiányában Hitelintézet cégszerű aláírása, úgy is, mint a Takarékszövetkezeti Bank Zrt, kiemelt függő közvetítője
......................................................................................

P.H.

Aláírás I.

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

Aláírás II.

Mellékletek:
1. Tájékoztatás a Takarék Hitelkártya szerződés megkötését megelőzően
2. Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól
3. Tájékoztatató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről
4. Nyilatkozat Jelzáloggal Nem Fedezett Hiteltermékekhez
5. Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat
6.Adatkezelési tájékoztató (marketing)
7.Tájékoztatás, nyilatkozat marketing adatkezeléssel kapcsolatban
8.Tájékoztatás adatkezeléssel kapcsolatban (aktív termékcsoport)
9.Adatkezelési tájékoztató (aktív termékcsoport)
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