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 HIRDETMÉNY  
a Belépési Bónuszról 

Érvényes: 2018. szeptember 1-től  

1. Belépési Bónusz 

A 2018. szeptember 1-jén vagy azt követően megkötött hitelkártya szerződéseknél a feltételek 

teljesítése esetén függetlenül hitelkártya típusától, a Bank egyösszegű jóváírást, úgynevezett 

„Belépési Bónuszt” ad. A Belépési Bónusz kizárólag az új hitelkártya szerződéshez tartozó első 

főkártyára vonatkozik. 

2. Feltételek 

A Belépési Bónuszra az a hitelkártya szerződést kötő főkártya-birtokos jogosult, aki: 

 teljes körű csoporttagi marketing és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot ad, és 

 megad legalább 1 db mobil és 1 db e-mail-es elérhetőséget (melyeken a marketing 

célú megkeresést a fenti pontnak megfelelően folyamatosan engedélyezi), és 

 hozzájáruló nyilatkozatot ad az Azonnali részletfizetési szolgáltatásra vonatkozóan, 

mellyel alkalmassá teszi hitelkártyáját vásárlási tranzakciók esetén az Azonnali 

részletfizetési szolgáltatás igénybe vételére és 

 a szerződéskötést követő 45 napban legalább két lekönyvelt vásárlási tranzakciót 

végrehajt (ideértve a fő- és társ- valamint duál kártyával történő vásárlási 

tranzakciókat). 

A Belépési Bónuszra a főkártya-birtokos csak akkor jogosult, ha a vizsgálat időpontjában a 

hitelkártya számla még élő és a főkártya-birtokos nem kerül 30 napot meghaladó hátralékba. 

A vizsgálat a szerződéskötést követő 45-90. nap közötti időpontra esik, így az elérhetőségek 

és a hozzájárulások megadására a szerződéskötést követő 45. napig van lehetőség. Belépési 

Bónuszra minden ügyfél csak 1 alkalommal jogosult függetlenül a megkötött hitelkártya 

szerződések számától. Több hitelkártya szerződés megkötése esetén a naptárilag legelőször 

megkötött hitelkártya szerződés vonatkozásában jogosult a Szerződő fél a Belépési Bónuszra.  

3. Belépési Bónusz mértéke 

A Belépési Bónusz mértéke a 2018. szeptember 1-jén, vagy azt követően megkötött hitelkártya 

szerződések esetén: 

 Ügyfél által kezdeményezett szerződéskötés esetén: 2 000 Ft 

 Bank által kezdeményezett (Direct Marketing útján megkeresett ügyfelek) 

szerződéskötés esetén: 10 000 Ft 

4. Belépési Bónusz jóváírása  

A Belépési Bónusz összegének a vásárlási visszatérítés gyűjtőjében történő feltüntetése, illetve 
jóváírása a szerződéskötést követő második hónap végén történik meg az alábbiak szerint: 

 A 2018. szeptember 1-től igényelt MasterCard Bonus, MasterCard BonusGold és VISA 

Infinite hitelkártyák esetében az összeg a vásárlási visszatérítés gyűjtőbe kerül és a 

feltételek teljesülését követő, adott év decemberében esedékes vásárlási 

visszatérítéssel egyidőben kerül jóváírásra. A „Belépési Bónusz” az éves 30.000, 50.000 

és 60.000 Ft-os maximális jóváírásokba beleszámít. 
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 Egyéb MasterCard és VISA típusú hitelkártyák esetében a Belépési Bónusz azonnali 

jóváírásként megjelenik a hitelszámlán. 

  

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen hirdetmény a mindenkor hatályos „Hirdetmény a hitelkártya termékről 2017. július 17-

étől megkötött szerződések esetén” valamint a „Hirdetmény a VISA Infinite hitelkártya 

termékről” dokumentum elválaszthatatlan részét képzi.  

Jelen Hirdetmény visszavonásig, de legkésőbb 2019. április 30-ig érvényes.  

Közzététel: 2018. szeptember 1. 

OTP BANK Nyrt. 

 


