RREGULLORE
1. Bonus për depozitime në ATM
• Kohëzgjatja: 1 muaj (16.07.2021 – 16.08.2021)
• Klientët kualifikues: të gjithë klientët individë të bankës,
ekzistues ose të rinj, që kanë në përdorim një kartë OTP (debiti
ose krediti)

• Skema 4
- Për 10 klientët me volumin më të lartë të transaksioneve të
performuara gjatë fushatës do të ketë kupon në vlerë 25,000
Lekë në Globe ose CONAD;
Për tu patur në konsideratë për fushatën:

• Klienti duhet të performojë të paktën 3 transaksione Depozitim
në ATM OTP ;

• Fushata i drejtohet klientëve individë të Bankës OTP, ekzistues
apo klientëve të rinj gjatë periudhës së fushatës, që kanë një
kartë Debit MasterCard dhe MasterCard Gold;

• Bonus 10%, për depozitim në ATM;

• Kohëzgjatja e fushatës: 1 muaj (16.07.2021 – 16.08.2021);

• Maksimumi i bonusit për klientët: 1000 Lekë;

• Maksimumi i Cash back që përfiton një klient është: 1000 Lekë
(pra një klient mund të jetë pjesë e vetëm një skeme);

• Për klientin do të aplikohet taksa mbi bonus sipas ligjeve në
fuqi;

• Minimumi i shumës për një transaksion duhet të jetë 1000 Lekë;

2. Bonus për veprime me kartat e Debitit të
brandit MasterCard:
Skemat për Bonus për kartat e Debitit
• Skema 1
- Minimumi 5 transaksione në supermarkete
- Bonusi që përfiton klienti është 500 Lekë
• Skema 2
- Minimumi 5 transaksione në supermarkete dhe minimumi 1
transaksion në telekomunikacion (kompani celulare)
- Bonusi që përfiton klienti është 700 Lekë
• Skema 3
- Minimumi 5 transaksione në supermarkete dhe minimumi 1
transaksion në telekomunikacion dhe minimumi 2 transaksi
one në restorante apo dyqane veshjesh
- Bonusi që përfiton klienti është 1000 Lekë

• Transaksionet që kualifikohen janë vetëm transaksionet që
kryhen brenda vendit (do të merret në konsideratë data e
kontabilizimit të transaksionit);
• Tregtarët ku duhet të kryhen transaksionet : supermarkete,
dyqane veshjesh/aksesorësh, restorante, telekomunikacion
(kompani celulare One, Vodafone, Albtelecom)
• Transaksionet duhet të jenë performuar në POS, përveç
telekomunikacionit ku përfshihen edhe transaksionet në
internet (e-commerce).
• Klienti nuk duhet të mbyllë kartën deri në përfundim të
fushatës ;
• Do të aplikohet taksa mbi bonus, sipas ligjeve në fuqi;

