Prémium átterelő promóció
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA
Érvényes: 2016. december 12-től

(1) Az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10041585) (továbbiakban: Bank), promóciót szervez az OKÉ 5, OKÉ 6 és OKÉ 7 számlával
rendelkezői Ügyfelei számára az alábbiak szerint.
I. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA
(2) A promóció 2016. december 12. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017. február 28.
napjáig tart.
II. A PROMÓCIÓ SORÁN BIZTOSÍTOTT AJÁNDÉK
(3) Lakossági Bázis számlacsomagot és egyben Prémium szolgáltatáscsomagot igénylő OKÉ
számlával rendelkező ügyfelek (továbbiakban: Résztvevők) 5.000,- Ft összegű vásárlási
kedvezményt kapnak, melyet a TESCO Áruházakban, a Drogerie Markt üzletekben, vagy a
MOL töltőállomás-hálózatában vehetnek igénybe.
II.1. Ajándékra való jogosultság feltételei
(4) Azok a promócióban Résztvevők, akik az alábbi együttes feltételeknek maradéktalanul
megfelelnek, számlánként 1 db vásárlási kedvezményre válnak jogosulttá:
a.

jelenleg lakossági OKÉ 5, OKÉ 6, vagy OKÉ 7 számlával rendelkeznek; és

b.

a promóció időszakában Bázis számlacsomagra szerződnek át, melyhez igényelnek
Prémium szolgáltatáscsomagot, valamint Multipont MasterCard Prémium kártyát;
és

c.

a promóció időszakában regisztrálnak a Bank Kedvezményprogramjába, valamint a
promóció időszakában aktiválják a Bank által nyújtott vásárlási kedvezményt; és

d.

az átszerződéssel egy időben marketing megkeresésekre vonatkozó hozzájáruló
nyilatkozatot tesznek; és

e.

az átszerződéssel egy időben érvényes e-mail címüket a Bank rendelkezésére
bocsátják.

(5) A kedvezményes vásárlási kódok számlánként kerülnek biztosításra, vagyis Bázis
számlánként - melyhez igénylésre került a Prémium szolgáltatáscsomag, valamint aktiválásra
került a Multipont MasterCard Prémium bankkártya (mely kártyának is legkésőbb 2017.02.28-ig
aktiválásra kell kerülnie) és melyre az ügyfél elvégezte a szükséges regisztrációt / aktiválást az
OTP Kedvezményprogramban - 1 db vásárlási kedvezményt biztosít a Bank, amennyiben a
Résztvevő jogosult arra.
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II.2. Az ajándék biztosítása
(6) A jogosultsági feltételeknek megfelelő, Bázis számlát nyitó Résztvevők számára a Bank
legkésőbb a számlanyitást követő hónap 8. napján elérhetővé teszi a kuponkedvezményt.
(7) A kuponkedvezmény az OTPdirekt internetbankban a Vásárlási kedvezmények között
található meg.
II.3. Kedvezmény igénybevételének feltételei
(8) A Résztvevőnek a kedvezmény igénybevételéhez - a II. 1-es fejezetben említett feltételeken
túl - az alábbiakat kell teljesítenie:
a/ Az átszerződés során OTP bankfiókban, vagy azt követően az OTPdirekt
internetbankban / SmartBank mobil applikációban regisztrálnia szükséges a
„Vásárlási kedvezmények” menüpontban az OTP Kedvezményprogramba;
b/ Ezt követően az összes partner által nyújtott kedvezmény megjelenik a Résztvevő
számára, melyeket akár egyesével, akár egy kattintással az „Összes ajánlat
aktiválása” –ra kattintva aktiválhat;
c/ Az aktiválást követően, legkésőbb 2017. április 30. napjáig 5.000,- Ft összeget
meghaladó bankkártyás vásárlás végrehajtása a Tesco, a MOL, vagy Drogerie Markt
bármely – az ajánlat leírásában megjelölt – üzletében.
(9) A kedvezmény az aktiválást követő első 5.000,- Ft összeget meghaladó bankkártyás
vásárlásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy melyik partnernél kerül sor a vásárlásra.
(10) Vásárláskor az ügyfél a teljes összeget kiegyenlíti, az 5.000,- Ft összegű kedvezmény
jóváírása utólag - a vásárlás időpontját, azaz a tárgyhónapot követő hónap elején - kerül sor.
További részletek az OTP Kedvezményprogram Szabályzatában ismerhetők meg.
III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
(11) A Promóció lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételi szabályzat
szerint történik. A Bank fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat bármely időpontban történő
módosítására, különös tekintettel a promócióban biztosított ajándékok, valamint azok
rendelkezésre bocsátási módja vonatkozásában.
(12) Amennyiben az OKÉ 5, vagy OKÉ 6 számlához OKÉ típusú bankkártya tartozik, akkor azt
az átszerződést igénylő Résztvevő köteles az átszerződést követően az új Multipont
MasterCard Prémium kártya aktiválása után bármelyik OTP bankfiókban leadni.
(13) A jelen Hirdetményt a Bank a www.otpbank.hu internet címen teszi közzé. A Bank a
Promóció teljes időtartama alatt biztosítja a Hirdetmény előbbiek szerinti – folyamatos –
elérhetőségét.
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(14) A promócióban foglalt vásárlási kedvezmény beváltására a Bank 2017. árpilis 30. napjáig
biztosít lehetőséget.
(15) A vásárlási kedvezmény beváltásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb
költségek és kiadások (pl.: utazás költségei) a Résztvevőket terhelik.
(16) A vásárlási kedvezmény készpénzre, vagy más, jelen részvételi szabályzatban
meghatározott ajándéktól eltérő tárgyi ajándékra át nem váltható.
(17) A vásárlási kedvezmény, valamint annak beváltása vonatkozásában a Résztvevőket
adófizetési kötelezettség nem terheli.
(18) A Bázis számlára és a kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint az OTP
kedvezményprogramra vonatkozó további részletes információk megtalálhatóak a Bank
honlapján (www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó üzletszabályzatokban és hirdetményekben.
IV. A BANK FELELŐSSÉGE
(19) A Bank kizárja a felelősségét a Résztvevő téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, valamint a rajta kívül álló okokból bekövetkező, postai vagy elektronikus
úton küldött értesítések meghiúsulásából, illetve késedelméből eredő, a Résztvevő vagy
bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Közzététel: 2016. december 12.

