
1. A THM a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv, valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010(III.25) kormányrendelet (továbbiakban: THM-
rendelet) alapján 375 ezer forint hitelösszeg, 12 hónap futamidő, a rögzített havi hitelkamat, valamint a zárlati díj figyelembevételével került kiszámításra. A kamat mértéke, a kártya kibocsátási díj, valamint a 
zárlati díj a mindenkori hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben kerül rögzítésre. A bank a THM számításánál nem vette figyelembe a THM-rendelet 3.§ (3) bekezdésében meghatározott tételeket (késedelmi 
kamat, egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik).  
A THM értéke a jogszabályi feltételek változása esetén módosulhat, és nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

2. A pontgyűjtés részletes feltételeiről a mindenkor hatályos WizzAir Pontgyűjtő Feltételekben tájékozódhat.

3. A táblázatban szereplő összegyűjtött Pontokat úgy kalkuláltuk, hogy a következőket feltételeztük: A Kártyabirtokos havonta az első oszlopban szereplő összértékben vásárolt kártyájával. A főkártya birtokost 
10 000 üdvözlőponttal ajándékoztuk meg. A hitelkártyával Wizz Air szolgáltatások vásárlása nem történt. Ha a kártyával Wizz Air szolgáltatásokat is vásárol a Kártyabirtokos, az újabb repülés még könnyebben 
elérhetővé válik.

4. A 10 000 üdvözlő pontot a Bank abban az esetben biztosítja, ha a Főkártyabirtokos a Hitelkártya igénylőlapon mobil telefonszámot és e-mail címet ad meg, annak érdekében, hogy az Erste Bank ezen megadott 
elérhetőségekre, termékeire és szolgáltatásaira vonatkozóan megkeresse telefonon, SMS-ben, e-mailen és NetBankon, Erste NetBank szolgáltatást és e-kivonatot igényel, illetve regisztrál a Wizz Air honlapján és rögzíti 
a Wizz számlaszámát az Erste NetBankban a Wizz Air Hitelkártya főkártya jóváhagyástól számított 60 napon belül, valamint legalább egy alkalommal egy vásárlási tranzakciót végez a kártyával a kártya Bank általi 
jóváhagyását követő szintén 60 napon belül. Amennyiben az akció keretében igényelt Wizz Air Hitelkártyát a Főkártyabirtokos annak kibocsátásától számított 12 hónapon belül megszünteti, a Bank jogosult a 10 000 
pont megvonására akként, hogy 10 000 forinttal a Főkártyabirtokos hitelszámláját megterheli. A részletes kondíciókat és szerződéses feltételeket az Erste Bank mindenkor hatályos Lakossági Hitelkártya ÁSZF-je  
és a Lakossági Hitel Hirdetmény, a Wizz Air Kártyák Pontgyűjtő Feltételei tartalmazzák. Ezek a dokumentumok megtalálhatóak a bankfiókokban és a www.erstebank.hu címen.

5. Részletekért kérjük, tájékozódjon a www.mastercard.hu honlapon. 

THM: 39,4%1

Miért érdemes Wizz Air Hitelkártyát igényelnie?
Vásárlásaival pontokat gyűjt: bárhol vásárol (szupermarketekben, benzinkutaknál stb.) vásárlásai után pontokat kap: 

Melyek a Wizz Air Hitelkártya legfőbb előnyei?

100 forintonként 2 pontot írunk jóvá
Wizz Air repülőjegyek és szolgáltatások

vásárlása esetén2

100 forintonként 1 pontot írunk jóvá
Minden egyéb vásárlás esetén2

Wizz Air Hitelkártya
Intézze vásárlásait Wizz Air Hitelkártyával
és kerüljön közelebb tervezett utazásához!

  Bárhol vásárol, vásárlásaival repülésre váltható Wizz Air pontokat gyűjt.

  Kezdésnek 10 000 üdvözlő pont kap, ami 10 000 forintnak felel meg.4

  Díjmentes Wizz Discount Club Standard tagság jár hozzá, amivel magának 
és 1 útitársának kedvezményesen vásárolhat repülőjegyeket.

  Igénybe veheti a Mastercard Airport Lounge-ot a budapesti  
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.5

  Vásárlásai kamatmentesek lehetnek, ha a fordulónapon fennálló 
teljes tartozását 15 naptári napon belül visszafizeti.

  Igénybe veheti a Mastercard Fast Track (Gyors Sáv) szolgáltatást  
a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, amellyel sorban állás nélkül 
kényelmesebben juthat a reptéri ellenőrzéshez.

  Díjmentesen beléphet a Budapest Arénában lévő  
Mastercard Prémium Lounge exkluzív társalgóba.

  Igénybe veheti a Mastercard Prémium Gyors Sáv lehetőségét  
a Papp László Budapest Sportarénában.

  Díjmentes fordulónapi SMS-t kap a törlesztésről.

  Díjmentes külföldi utasbiztosítás jár hozzá.

  A főkártya kibocsátási díja: levásárolható!

1 hónapban történt hitelkártyás
vásárlások összértéke

30 000 forint

50 000 forint

70 000 forint

90 000 forint

Az első 12 hónapban gyűjtött
pontok száma (= forint érték)

13 600

16 000

18 400

20 800

Ehhez csupán annyit kell 
tennie, hogy ha egy üzletben 
fizet, Wizz Air Hitelkártyájával 
egyenlíti ki a számlát!

Például:3
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Ha még nem rendelkezik Wizz fiókkal, látogasson el a wizzair.com oldalra,  
és a „Bejelentkezés” gombra, majd a „Regisztráció”-ra kattintva, a felugró ablakban 
végezze el a Wizz regisztrációját!

1. LÉPÉS:

WIZZ REGISZTRÁCIÓ 
A WIZZAIR.COM OLDALON

A NetBankba történő belépést követően, a Wizz Air pontnyilvántartás menüpont 
alatt adja meg Wizz Air-nél regisztrált e-mail címét és 10 számjegyű Wizz 
számlaszámát!

2. LÉPÉS:

WIZZ SZÁMLASZÁM 
MEGADÁSA AZ ERSTE 

NETBANKBAN

A hitelkártya költések után jóváírt pontok naponta átvezetésre kerülnek  
a Wizz Airnél vezetett számlájára. Átküldött pontjait a „Wizz-számla” egyenlege 
alatt látja forintosítva. Pontbeváltáskor a Wizz fiókjába belépve indítsa el  
a repülőjegy foglalást és a tranzakció végén a „Fizetés” lépéshez érve látni 
fogja elérhető „Wizz-számla egyenlegét”. A „Felhasználás” gombra kattintva 
megadhatja, mekkora összeget szeretne róla kifizetni. 

3. LÉPÉS:

PONTBEVÁLTÁS  
A WIZZ AIR-NÉL

Wizz Air Hitelkártyához 
igényelhető promóciós 
csomagok
Válasszon vásárlási szokásaihoz leginkább 
igazodó pontgyűjtő megoldásaink közül, és 
gyűjtsön még több pontot!

Pontbeváltási útmutató a Wizz Air Hitelkártyához

**Wizz Air Hitelkártya mellé igényelt Comfort csomag esetén az ügyfél által választott a Wizz Airnél történt vásárlási tranzakcióra 0% THM-mel 
Könnyített Törlesztést biztosít 6 hónapos futamidőre, amely NetBankon vagy TeleBankon keresztül igényelhető (THM 0%).

*Érvényes: 2019.04.01-05.31. 
Az ajánlat nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek. A 20 000 üdvözlő pontot a Bank abban az esetben biztosítja, ha a Főkártyabirtokos Comfort csomagot 
igényel, a Hitelkártya igénylőlapon mobil telefonszámot és e-mail címet ad meg, annak érdekében, hogy az Erste Bank ezen megadott elérhetőségekre, termékeire 
és szolgáltatásaira vonatkozóan megkeresse telefonon, SMS-ben, e-mailen és NetBankon, Erste NetBank szolgáltatást és e-kivonatot igényel, illetve regisztrál 
a Wizz Air honlapján és rögzíti a Wizz számlaszámát az Erste NetBankban a Wizz Air Hitelkártya főkártya jóváhagyástól számított 60 napon belül, valamint legalább egy 
alkalommal egy vásárlási tranzakciót végez a kártyával a kártya Bank általi jóváhagyását követő szintén 60 napon belül. Amennyiben az akció keretében igényelt Wizz 
Air Hitelkártyát a Főkártyabirtokos annak kibocsátásától számított 12 hónapon belül megszünteti, a Bank jogosult a 20 000 pont megvonására akként, hogy 20 000 
forinttal a Főkártyabirtokos hitelszámláját megterheli. A részletes kondíciókat és szerződéses feltételeket az Erste Bank mindenkor hatályos Lakossági Hitelkártya ÁSZF-je 
és a Lakossági Hitel Hirdetmény, a Wizz Air Kártyák Pontgyűjtő Feltételei tartalmazzák. Ezek a dokumentumok megtalálhatóak a bankfiókokban és a www.erstebank.hu 
címen. Wizz Air Hitelkártyák esetén a Főkártyabirtokos a Pontgyűjtési Alap összegével megegyező összértékű vásárlási tranzakció után jogosult pontok gyűjtésére, amelyben 
a társkártyával történt vásárlások is beleszámítanak. A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével 
történt, a feltételek és a jogszabály változása esetén mértéke módosulhat.

Wizz Air  
Hitelkártya

Wizz Air  
Hitelkártya promóciós 

Comfort csomag 

Wizz Air Hitelkártya 
promóciós

Comfort Plus csomag

Pontgyűjtési limit 250 000 Ft 450 000 Ft 650 000 Ft

100 Ft-onkénti pont-
jóváírás Wizz Air-nél 
történő vásárlás után

2 pont 3 pont 4 pont

100 Ft-onkénti pont-
jóváírás minden egyéb 
vásárlás után

1 pont 1 pont 1 pont

0% THM-mel Könnyített 
Törlesztési lehetőség 
6 hónapos futamidőre, 
a Wizz Airnél történő 
vásárlásokra **

nincs van nincs

Havi díj nincs 990 Ft 1 590 Ft

20 000 

ÜDVÖZLŐPONTTAL*


