
 

 
 HIRDETMÉNY  
American Express, MasterCard Bonus, BonusGold és VISA Infinite típusú kártyákhoz 

kapcsolódó vásárlási visszatérítési akcióról 
 

Érvényes: 2017. július 28-tól visszavonásig 

 
   

American Express akció időtartama 

Az OTP Bank Nyrt. 2014. július 1-től indított vásárlási visszatérítési akcióban 2017. 

július 28-tól  az American Express Blue, az American Express Gold, az American Express 

Platinum, a MasterCard Bonus, MasterCard BonusGold, valamint a VISA Infinite hitelkártyák  

vesznek részt, mellyel az adott periódusban a részvételi szabályzatban 

meghatározott kereskedőnél vásárlási tranzakciót hajtanak végre. A promócióban 

az American Express Blue, American Express Gold, American Express Platinum, MasterCard 

Bonus, BonusGold és VISA Infinite típusú hitelkártyák vesznek részt, egyéb típusú 

hitelkártyával végrehajtott tranzakciókra az akciós visszatérítés nem vonatkozik, a 

promócióban ezek a kártyák nem vesznek részt. 

Vásárlási visszatérítés  

Az akció időszaka alatt American Express Blue, American Express Gold, MasterCard Bonus, 

MasterCard BonusGold és 2017. július 16. után megkötött VISA Infinite hitelkártya 

szerződéssel rendelkező ügyfelek, akik a részvételi szabályzatban meghatározott 

kereskedőnél, az ott meghatározott típusú hitelkártyával vásárolnak, és a jelenleg hatályos, a 

hitelkártya termékről szóló Hirdetményben meghatározott vásárlási visszatérítésen felül +2% 

vásárlási visszatérítést kapnak. Az akciós vásárlási visszatérítés az általános visszatérítéssel 

együtt kerül jóváírásra a kártyabirtokos hitelszámláján. 

 

Platinum Pont 

Az akció időszaka alatt American Express Platinum hitelkártya szerződéssel és ahhoz 

kapcsolódó American Express típusú társkártyával (Platinum, Blue, Gold), valamint az 

American Express kártyák értékesítésének megszűnését – 2017. július 17-ét – követően a 

Platinumról VISA Infinite szerződésre módosított és az ahhoz kapcsolódó MasterCard Bonus 

vagy MasterCard BonusGold típusú társkártyával rendelkező ügyfelek, akik a részvételi 

szabályzatban meghatározott kereskedőnél vásárolnak, a jelenleg hatályos American Express 

Platinum hitelkártya termékről szóló Hirdetményben meghatározott Platinum Ponton felül a 

vásárlás értékének 2%-ával megegyező mértékű Platinum Pontot kapnak. Az akciós Platinum 

Pont az általános jóváírással egyidőben kerül forintosítva (1 Platinum Pont = 1 Ft) jóváírásra 

a hitelszámlán. A Platinum Pontok forintosított összege az extra Platinum Pontokkal együtt 

sem haladhatja meg a hatályos hirdetményben közzétett maximális összeget.  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Hirdetmény visszavonásig érvényes.  

Közzététel: 2017. július 28.  

OTP BANK Nyrt. 


