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 HIRDETMÉNY  
a 2023. tavaszi hitelkártya akcióról 

 

Érvényes: 2023. március 1-től 2023. április 30-ig 
 

1. Akció 

A 2023. március 1. és 2023. április 30. között megkötött új Mastercard Bonus (ideértve 
az áruvásárlási és szolgáltatási gyorsköcsön közvetítő partnereknél igényelt Mastercard Bonus-
t), Mastercard BonusGold, VISA Infinite és Telekom Hitelkártya szerződések esetében, 
amennyiben a szerződő fél teljesíti a feltételeket, a Bank egyösszegű jóváírást ad az ügyfél 
hitelkártya számláján a szerződéskötést követő 60 napban végrehajtott és lekönyvelt 
élelmiszer boltokban történt vásárlások összege után.  

2. Feltételek 

Jóváírásra a hitelkártya szerződést kötő főkártyabirtokos akkor jogosult, ha: 

- a vizsgálat időpontjában a hitelkártya számla még élő és nincs felmondás alatt, és  
- a főkártya-birtokos nem kerül 30 napot meghaladó hátralékba. 

3. Jóváírás mértéke 

A jóváírás mértéke: az élelmiszerboltokban történő vásárlások összegének 10 %-a, de 
maximum 10 000 Ft.  

4. Jóváírás  

A jóváírásnál figyelembe vételre kerülő, élelmiszer kategóriába tartozó MCC kódok (Merchant 
Category Code): 

MCC Üzlet típus  MCC Üzlet típus 

5310 Diszkont áruház  5441 Édességbolt, magvak boltja 

5311 Élelmiszer áruház  5451 Tejterméket árusító boltok 

5411 Élelmiszer bolt, szupermarket  5462 Pékségek 

5422 Fagyasztott áru, húsbolt  5499 Egyéb élelmiszerboltok 

Az akciós jóváírás során a Bank kizárólag a hitelkártya szerződéskötést követő 60 napban 
lekönyvelt, fenti üzlettípusokban történt vásárlási tranzakciókat veszi figyelembe. A jóváírás 
összegét tranzakciónként a Bank lefelé egész forintra kerekíti. 

A jóváírás időpontja:  
A jóváírás a feltételvizsgálatot követően, a szerződéskötést követő 3. hónap 15. napján 
történik a főkártya-birtokos hitelkártya számláján, az alábbiak szerint: 

- 2023. márciusban megkötött szerződések esetén: 2023. június 15-én 
- 2023. áprilisban megkötött szerződések esetén: 2023. július 15-én 
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A vásárlásvisszatérítési programmal rendelkező hitelkártyák esetén a jóváírás a kártya 
típusonként eltérő éves 30.000, 50.000 és 60.000 Ft-os maximális jóváírásokba nem számít 
bele. 

5. OTP Bank Felelőssége 

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.  

A Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória kód (MCC 
kód) besorolásának helyességéért.  

Az adott vásárlási tranzakció esetében azon kereskedő kódjának jelölése alapján kerül az üzlet 
típus besorolásra, ahol a hitelkártyával végrehajtott vásárlás történt. Például futárszolgálaton 
keresztül rendelt és ott kiegyenlített élelmiszer vásárlásnál esetenként a vásárlási tranzakció 
más üzlet típusba sorolható kóddal érkezhet a bankhoz, ezeket a tranzakciókat a bank nem 
tudja figyelembe venni az akció során.  

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen hirdetmény a mindenkor hatályos „Hirdetmény a hitelkártya termékről 2017. július 17-
től megkötött szerződések esetén” a „Hirdetmény a VISA Infinite hitelkártya termékről”, a 
„Hirdetmény az áruvásárlási és szolgáltatási gyorsköcsön közvetítő partnereknél igényelt 
hitelkártya termékről”, a „Hirdetmény a Telekom Hitelkártya termékről”, valamint az  „OTP 
Bonus hitelkártyákhoz kapcsolódó Vásárlás Visszatérítési Program Részvételi Feltételek” és a 
„VISA Infinite hitelkártyákhoz kapcsolódó Vásárlás Visszatérítési Program Részvételi Feltételek” 
c. dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. 

Jelen Hirdetmény 2023. április 30-ig érvényes.  

Közzététel: 2023. március 1. 

OTP BANK Nyrt. 


