HIRDETMÉNY

a 2021. nyári hitelkártya akcióról
Érvényes: 2021. június 1-től 2021. július 31-ig
1. Akció időtartama
Az OTP Bank Nyrt. 2021 június 1-től 2021. július 31-ig tartó időszakban akciót indít
a Mastercard Bonus, Mastercard BonusGold (együttesen Bonus) és VISA Infinite (Infinite)
hitelkártyához kapcsolódóan. Az akciós feltételek az akció időtartama alatt kötött új
Bonus vagy Infinite hitelkártya szerződésekre vonatkoznak.
Az akció nem vonatkozik az áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön közvetítő partnereknél
igényelt hitelkártya termékre.
Az akcióhoz tartozó költési időszak: a szerződéskötést követő 3. hónap vége.
2. 10 havi részletfizetés 0% THM-mel
Az akció időszaka alatt kötött új Bonus és Infinite hitelkártya szerződésekhez tartozó
- Fő és Társkártyával, a költési időszakban a szerződéskötést követő 3. hónap végéig
végrehajtott, elszámolt és Utólagos részletfizetésbe tett minimum 20 000 Ft
egyösszegű vásárlási tranzakció(ka)t és/vagy
- Főkártyával, a költési időszakban a szerződéskötést követő 3. hónap végéig
végrehajtott, elszámolt, minimum 20.001 Ft összegű, Azonnali részletfizetés
igénybevételével végrehajtott vásárlási tranzakció(ka)t (amennyiben az elfogadóhelyen
a szolgáltatás kiválasztása lehetséges)
0% THM-mel, 10 havi egyenlő részletben fizetheti vissza úgy, hogy a részletfizetésbe
tett összeg 10 havi elosztásából adódó tört forintrészeket a Bank az utolsó hónapban korrigálja.
A 0%-os THM lehetősége a szerződéskötést követő 3 teljes hónapig áll rendelkezésre (pl.
amennyiben a hitelkártya szerződés megkötésére 2021. június 15-én kerül sor, a 0%-os THM
a 2021. szeptember 30-ig lekönyvelt és részletfizetésbe helyezett tételekre érvényes).
Utólagos részletfizetésbe a kívánt összeget a Főkártyabirtokos tranzakciónként OTPdirekt
Internetbankon, OTP bankfiókban vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül teheti a havi
zárás napjáig. Az Azonnali és Utólagos részletfizetési szolgáltatásra vonatkozó részletes
feltételek a mindenkor hatályos Lakossági Hitelkártya Üzletszabályzat Kiegészítés a
Részletfizetési Szolgáltatásokról c. dokumentumban találhatók.
3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A 0% THM-es részletfizetéshez a Bank kizárólag a költési időszakban elszámolt tranzakciókat
veszi figyelembe. A Bank nem vállal felelősséget a tőle független, a kártyarendszerek
sajátosságaiból, azok összekapcsolódásából, a kártyaleolvasók típusából és azok állapotából
eredő késedelmekért a promóció során.
Jelen Hirdetmény az akció időtartamának végével hatályát veszti.
Közzététel: 2021. június 1.
OTP BANK Nyrt.
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