Az OTP Bank Nyrt.
OTP Bonus hitelkártyákhoz kapcsolódó
Vásárlás Visszatérítési Program Részvételi Feltételek
a 2020. február 3-tól megkötött szerződésekre vonatkozóan
A Részvételi Feltételek módosításai dőlt betűvel találhatók.
Az OTP Bank Nyrt. (továbbiakban OTP Bank, Bank) (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.,
Cégjegyzékszám: 01-10-041585) OTP Bonus hitelkártyákra vonatkozóan promóciós jelleggel
Vásárlás Visszatérítési Programot indít a jelen Részvételi Feltételekben rögzítettek szerint.
1. A promóció időtartama
A promóció 2020. február 3-án 0:00 órától visszavonásig tart. A promóció visszavonásáról vagy
módosításáról a Bank a promócióban résztvevőket a www.otpbank.hu/hitelkartya oldalon,
valamint a Bank részére megadott e-mail címükre megküldött elektronikus üzenetben (eDM) /
internetbanki üzenetben tájékoztatja.
2. Fogalmak
Részvételi Feltételek
Az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott OTP Bonus hitelkártyákhoz kapcsolódó Vásárlás
Visszatérítési Programot szabályozó mindenkor hatályos Részvételi Feltételek.
OTP Bonus hitelkártyák:
OTP Bank által kibocsátott Mastercard Bonus vagy Mastercard BonusGold fő- és
társkártya.
Kártyabirtokos:
Jelenti a Fő- és Társkártya birtokost. A Főkártya birtokosa, egyben a Szerződő fél és a
Számlatulajdonos. A Társkártya-birtokos az, aki a Társkártyával jogosult a Szerződés
szerinti tranzakciók végrehajtására.
Szerződő fél
A Bankkal a Szerződést megkötő és a Hitelszámla tekintetében teljes körű rendelkezési
jogosultsággal bíró jogalany, (Fő-kártyabirtokos).
MCC (Merchant Category Code) kód:
A nemzetközi kártyatársaság által, a bank- és/vagy hitelkártya elfogadó Kereskedők
tevékenysége alapján meghatározott kereskedelmi kategóriák szerinti osztályozási
rendszerben az egyes kategóriákhoz tartozó négy számjegyű kód. A Kereskedőket az
elfogadó bankjuk sorolja be az adott kereskedelmi kategóriába és állítja be a Kereskedő
rendszerében a kategóriához tartozó kódot.
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Az MCC kódot a Kártyabirtokos nem látja a vásárlásról kapott bizonylaton vagy a havi
számlakivonaton/ OTP Internetbanki felületén. Az MCC kódot a Bank a hozzá beérkező
tranzakciós adatokban látja, és ez alapján állapítja meg a visszatérítés összegét.
Üzlet típus:
Azon kereskedelmi hely kereskedelmi tevékenysége, ahol OTP Bonus hitelkártyákkal
végrehajtott vásárlás történt (pl. elektronikai szaküzlet). A Bank az üzlet típusát minden
esetben a hitelkártyát elfogadó kereskedő elfogadó bankja által a tranzakcióban megjelölt
kereskedelmikategória kód (ún. MCC kód) alapján határozza meg.
Hirdetmény:
A mindenkor hatályos „Hirdetmény a lakossági hitelkártya termékről” című dokumentum.
Vásárlási/promóciós visszatérítés:
Általános és Extra vásárlási visszatérítés együttes elnevezése.
Általános vásárlási visszatérítés:
A Mastercard Bonus vagy Mastercard BonusGold kártyákra vonatkozó, MasterCard Bonus
kártya esetén 1%-os, illetve Gold kártya esetében maximum 2%-os visszatérítés. A Bank
nem ad pénzvisszatérítést a Kártyabirtokos által OTP Bonus hitelkártyákkal végrehajtott,
4.3 pontban részletezett tranzakciók után.
Extra vásárlási visszatérítés:
A jelen Részvételi Feltételekben meghatározott és szabályozott az Általános
visszatérítésen felül biztosított vásárlási visszatérítés.
3. Részvételi Feltételek
3.1. A Vásárlás Visszatérítési Program általános szabályai
•

Jelen Részvételi Feltételek hatálya alatt a Bank az általa kibocsátásra kerülő OTP
Bonus és BonusGold hitelkártyákhoz kapcsolódóan vásárlási visszatérítést
biztosít.

•

A Vásárlás Visszatérítési Programban való részvételi szándékát a Főkártya igénylő
/ Főkártya birtokos írásban jelezheti a hitelkártya szerződésen, és egyben elfogadja
és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Részvételi Feltételekben foglaltakat.

•

A Bank fenntartja a jogot arra, hogy egyedi hitelszámla szinten a Vásárlás
Visszatérítési Programhoz való csatlakozást elutasítsa.

•

A promóció során a Bank kizárólag az adott elszámolási időszakban lekönyvelt
vásárlási tranzakciókat veszi figyelembe a vásárlási visszatérítés meghatározása
során. A vásárlási visszatérítés összegét tranzakciónként a Bank lefelé egész
forintra kerekíti.

•

A havi Számlakivonaton kerül feltüntetésre az év végi várható visszatérítés
mértéke.
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•

Az OTP Bank saját hatáskörben jogosult a jelen Részvételi Feltételekben foglaltak
visszavonása esetén a Kártyabirtokos vásárlási szokásait alapul véve –
amennyiben lehetséges –, a Kártyabirtokos külön nyilatkozata nélkül más, az OTP
Bank által nyújtott kedvezmény programot beállítani.

•

Amennyiben a Szerződő fél olyan hitelkártyára kezdeményez konstrukcióváltást
melyhez visszatérítés nem tartozik, a konstrukcióváltásig gyűjtött egyenleg a
konstrukcióváltáskor jóváírásra kerül a hitelszámlán.

3.2. Jogosultak köre
A promócióban részt vesz vehet minden 18. életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság
által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár,
aki:
▪

rendelkezik a Bank által kibocsátott OTP Bonus hitelkártya számlához
kapcsolódó Mastercard Bonus vagy BonusGold hitelkártyával (fő- vagy
társkártyával);

▪

az aktuális naptári év december 31-ig érvényes és hatályban lévő hitelkártya
szerződéssel és hozzá kapcsolódó aktív OTP Bonus/BonusGold hitelkártyával
rendelkezik és nem kezdeményezte a hitelszámla megszüntetését, illetve

▪

nem kerül 15 napot meghaladó hátralékba a promóció kezdő időpontja és az
aktuális naptári év december 31. közötti időszakban hitelkártya számlájával;

▪

nem kezdeményezett adósságrendezési (ún. Magáncsőd) eljárást

▪

a meghirdetett promóciós időszakban OTP Bonus hitelkártyájával vásárlási
tranzakciót hajt végre, a 4.3 pontban foglalt kivételek figyelembevételével.

4. A promóció leírása
OTP Bonus hitelkártyák esetében a Fő- és Társkártya birtokos általi, a Bank által kibocsátott
hitelkártyával végrehajtott vásárlási tranzakciók kumulált összege alapján promóciós jelleggel,
jelen Vásárlás Visszatérítési Program Részvételi Feltételekben meghatározott módon és
mértékben a Bank jóváírást végez a hitelszámlán évente egyszer. A vásárlási visszatérítések a
belföldi és külföldi tranzakciókra egyaránt vonatkoznak. Nem forint devizanemben végrehajtott
vásárlási tranzakció esetében a tranzakció hitelszámlán forint devizanemben történt terhelésének
összegére vonatkozik.
4.1. Általános visszatérítés
OTP Bonus fő- és társkártya birtokos általi vásárlási tranzakciók kumulált összege,
valamint a hitelszámla terhére adott szolgáltatói beszedések (szolgáltatói számlák)
összege alapján a Bank az éves költések alapján annak 1%-át, de maximum havi 2.500
Ft-ot maximum évi 30.000 Ft-ig a decemberi elszámolás alkalmával a hitelszámlán
megtérít.
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OTP BonusGold fő- és társkártya birtokos általi vásárlási tranzakciók kumulált összege,
valamint a hitelszámla terhére adott szolgáltatói beszedések (közüzemi számlák) összege
alapján a Bank az éves költések alapján annak: 0-3 M Ft-ig 1%-át, 3M fölött 2%-át, de
maximum havi 4.200 Ft-ot maximum évi 50.000 Ft-ig a decemberi elszámolás alkalmával
a hitelszámlán megtérít.
Vállalati megkeresés útján munkavállalók részére kiajánlott OTP Bonus és Bonus Gold
kártyákra az igényléstől számított 2 hónapon keresztül a vásárlások után +1% vásárlási
visszatérítés kerül jóváírásra.
4.2. Extra vásárlási visszatérítés
Azok a kártyabirtokosok, akik a promóciós időszakban OTP Bonus / OTP BonusGold
kártyájukkal a meghatározott üzlet kategóriában vásárlási tranzakciót hajtanak végre, az
Általános visszatérítésen felül további 2%-os visszatérítést kapnak a promócióban
résztvevő üzlet típusokban, a promóció időtartama alatt történő vásárlásaik után. Így a
visszatérítés összege az Általános visszatérítéssel együtt a promócióban résztvevő üzlet
típusokban, a promóció időtartama alatt történő vásárlásaik után OTP Bonus kártya
esetében a vásárlás összegének 3%-a, míg OTP BonusGold kártya esetén maximum 4%a jelen Részvételi Feltételekben meghatározottak szerinti módon és mértékben.
Az Extra visszatérítési promócióban résztvevő üzlet típusok
•

A Bank az Extra visszatérítést évszakonként változó üzlet típusban biztosítja. Az adott
évszakhoz kapcsolódó üzlet típusok az alábbiak:
Évszak

Időszak

Üzlet kategória

Üzlet típus

Ősz

09.0111.30

Elektronikai áruházak Műszaki és elektronikai áruházak,
és lakberendezés
lakberendezési áruházak, bútorboltok

Tél

12.0102.29

Szórakozás és
éttermek

Könyvesboltok, mozik, színházak, éttermek,
gyorséttermek, pubok, koncertjegy vásárlás

Tavasz

03.0105.31

Divat és
sportáruházak

Ruházati üzletek, cipőboltok, fehérnemű boltok,
sportáruházak

Nyár

06.0108.31

Utazás és szállás

Repülőjegy vásárlás, hotelek, utazási irodák,
autóbérlés

Az egyes üzlet típusokhoz tartozó MCC kódokat jelen Részvételi Feltételek 1. számú
melléklete tartalmazza.
•

Az Extra visszatérítés az üzlet típusba tartozó valamennyi kereskedőre vonatkozik azzal,
hogy az Extra visszatérítés elszámolására azon üzlet típus alapján kerül sor, ahol a
vásárlás történt, nem vásárlás tárgyát képező árucikk alapján.
Például, amennyiben ősszel a hitelkártya birtokos egy hipermarketben elektronikai cikket
vásárol, akkor ezen vásárlásra az Extra visszatérítés nem vonatkozik, mivel a vásárlásra
nem a promóció feltételeként meghatározott üzlettípusban, azaz Műszaki és elektronikai
áruházban került sor. Ezen tranzakcióra az Általános visszatérítés változatlanul érvényes.
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•

Az adott üzlet kategóriához kizárólag a fenti táblázatban megjelölt üzlet típusok
tartoznak, függetlenül attól, ha az üzlet kategória megnevezésében esetlegesen tágabb
értelmezést tenne lehetővé.
Például az „Utazás és szállás” kategóriába kizárólag a repülőjegy vásárlás, hotelek, utazási
irodák, autóbérlés üzlet típusok tartoznak bele, a városi közlekedés, taxik, vonat- és
buszközlekedés nem.

Hasonlóan az „Elektronikai áruházak és lakberendezés”

megnevezésű kategóriába kizárólag az Műszaki és elektronikai áruházak, lakberendezési
áruházak,

bútorboltok

tartoznak

bele,

mobilkommunikációs,

fotó-optikai

üzletek,

barkácsáruházak nem. Ezen üzletekben végzett tranzakciókra az Általános visszatérítés
változatlanul érvényes.

•

Az adott vásárlási tranzakció esetében azon kereskedő alapján kerül az üzlet típus
besorolásra, ahol a hitelkártyával végrehajtott vásárlás történt.
Például egy interneten rendelt műszaki cikk benzinkúton történő átvétele és kiegyenlítése
esetére az Extra visszatérítés nem vonatkozik, mivel a vásárlási tranzakció benzinkút üzlet
típussal érkezik a bankhoz. Ezen tranzakcióra az Általános visszatérítés változatlanul
érvényes.

•

Az internetes fizetés- és áruforgalom közvetítésében közreműködő szolgáltatóknál (pl.
paypal, ebay, aliexpress, alibaba stb.) történt vásárlási forgalom besorolása a közvetítői
szolgáltatás alapján történik, nem a közvetített árucikk alapján, így ezen tranzakciókra az
Extra vásárlási visszatérítés nem vonatkozik.

4.3. A Vásárlás Visszatérítési Program célja a vásárlásokhoz kapcsolódó pénzvisszatérítés, erre
tekintettel visszatérítés nem kerül jóváírásra az alábbi esetekben:
•

Amennyiben egy vásárlási tranzakció könyvelését követően áruvisszavételre vagy
duplikált tranzakció összegének jóváírására kerül sor, azaz a vásárlási tranzakció
összege a hitelszámlán jóváírásra kerül, a promóciós visszatérítésre ezen
tranzakció tekintetében a kártyabirtokos nem jogosult, illetve amennyiben a
visszatérítés elszámolására már sor került, a bank jogosult a visszatérítés
összegének hitelszámlán történő terhelésére;

•

Tőzsdén és tőzsdén kívül kereskedett pénzügyi instrumentumok, így értékpapírok
(pl. a Magyar Államkincstárnál személyesen vagy online végrehajtott
tranzakciók), tőzsdei indexek, árupiaci termékek (pl. arany, olaj stb.), devizák
vételére vonatkozó vásárlási tranzakciók esetében;

•

a Bank által felszámított díjak és kamatok után;

•

készpénzfelvétel típusú tranzakciók után;

•

a kereskedelmi elfogadóhelyi POS-n vagy interneten keresztül végrehajtott
fogadási / szerencsejáték típusú tranzakciók után;

•

hitelkeret összegén felül végzett vásárlási tranzakciók után;

•

bármely pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmény által kibocsátott prepaid kártya
(pl: Revolut kártya) feltöltés után;
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•

a havi maximum visszatérítést biztosító vásárlási összeg elérését követően történt
vásárlások után.

A Bank a Vásárlás Visszatérítési Program céljával ellentétesnek tekinti azon tranzakciókat,
amelyek nem szolgáltatás vagy termék vásárlására irányulnak.
5. Vásárlási visszatérítés jóváírása
A vásárlási visszatérítés az év végi elszámolással együtt, minden év decemberében a
Hirdetményben meghatározott elszámolási időszak zárási napján kerül egy összegben jóváírásra
és a Számlakivonaton kerül feltüntetésre.
A jóváírt vásárlási visszatérítés összege nem haladhatja meg a jelen Részvételi Feltételek 4.1
pontban meghatározott havi és éves visszatérítés maximumot.
6. Kártyabirtokos ügyfelek értesítése
Azokat az OTP Bonus és BonusGold hitelkártyával rendelkező ügyfeleket, akik hozzájárulást
adtak a Banknak marketing célú megkeresésekhez, a promóciós időszak kezdete előtt a
promócióban résztvevő üzlet típusokról a Bank SMS-ben vagy e-DM-ben tájékoztathatja. Azokat
az OTP Internetbanki eléréssel rendelkező ügyfeleket, akik hozzájárulást adtak a Banknak
marketing célú megkeresésekhez, internetes postaláda üzenet formájában is értesítheti a Bank
az akcióról.
A promócióhoz kapcsolódóan a Bank internetes felületén, a www.otpbank.hu/hitelkartya oldalon
is elérhető az akció leírása.
7. Általános rendelkezések
7.1. Amennyiben a Kártyabirtokos bármely okból nem felel meg a jelen Részvételi Feltételekben
rögzítetteknek, úgy a Bank az érintett kártyabirtokos számláján korábban jóváírt vagy a
Számlakivonaton lévő vásárlási visszatérítés gyűjtőben megjelenített vásárlási visszatérítést
jogosult visszavonni.
7.2. A Részvételi Feltételeket a Bank a www.otpbank.hu/hitelkartya internet címen teszi közzé. A
Bank a promóció teljes időtartama alatt biztosítja a Részvételi Feltételek előbbiek szerinti folyamatos - elérhetőségét.
8. Az OTP Bank felelőssége
8.1. A Bank nem vállal felelősséget a tőle független, a kártyarendszerek sajátosságaiból, azok
összekapcsolódásából, hibás MCC kód besorolásból vagy a kártyaleolvasók típusából és azok
állapotából eredő késedelmekért a promóció során.
8.2. A Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód
(MCC kód) besorolásának helyességéért.

Budapest, 2022. november 2.
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1. számú melléklet
ÜZLET TÍPUSOKHOZ TARTOZÓ KERESKEDELMI KATEGÓRIA KÓDOK (MCC KÓDOK)
Üzlet kategória

Üzlet típus

Elektronikai áruházak és
lakberendezés

Műszaki és elektronikai áruházak,
lakberendezési áruházak,
bútorboltok

Szórakozás és éttermek

Könyvesboltok, mozik, színházak,
éttermek, gyorséttermek, pubok,
koncertjegy vásárlás

Divat és sportáruházak

Ruházati üzletek, cipőboltok,
fehérnemű boltok, sportáruházak

Utazás és szállás

Repülőjegy vásárlás, hotelek,
utazási irodák, autóbérlés
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MCC Kódok
4812, 5732, 5734,
5021, 5712, 5713,
5714, 5719, 5722,
5045
5812, 7999, 5942,
7922, 5814, 7996,
7832, 5811,5813,
5192, 7933, 7829,
7929, 7991, 5735,
7841, 7932
5691, 5941, 5661,
5651, 5655, 5699,
5641, 5621, 5611,
5631, 5199, 5131,
5139, 5137, 5681,
5948
7011, 4722, 4511,
minden 3-sal
kezdődő kategória
kód, 7512,
4411, 7012, 7033

