CASH BACK -DEPOZITO DHE PËRFITO
RREGULLORE
Fushatë për transaksionet Depozitim në ATM:
“CASH BACK -DEPOZITO DHE PËRFITO”
1. PERIUDHA E FUSHATËS
1.1 Fushata do të zgjasë 1 muaj nga data e publikimit.

2. KARTAT DHE KLIENTËT QË MUND TË MARRIN PJESË NË FUSHATË
2.1 Çdo klient i Bankës OTP Albania që disponon një nga kartat e bankës, kartë debiti dhe krediti:
• Debit Mastercard
• Mastercard Gold
• Visa Gold
• Karta e kreditit VISA në ALL ose në Euro
• Mastercard Business (Persona Fizike dhe Sipermarrje shume te vogla)
2.2 Karta duhet të jetë e hapur deri në fund të fushatës. Nëse klienti e mbyll kartën para përfundimit të fushatës
nuk do të jetë pjesë e llotarisë pavarësisht se plotëson kriteret e lartpërmendura.

3. KRITERET E FUSHATËS DHE SKEMA E BONUSIT
3.1 Klientët duhet të plotësojnë kushtet:
Të kryejnë të paktën 3 depozitime me kartë në ATM CASH IN të Bankës OTP Albania, me një nga kartat e
debitit ose të kreditit, ku shuma minimale për transaksion të jetë të paktën 3’000 Lekë ose 30 Euro.
3.2 Bonusi për kushtet e plotësuara është 3% Cash Back në llogari për secilën kartë,
3.3 Vlera maksimale e Bonusit do të jetë 3’000 Lekë ose 30 Euro.
3.4 Për klientët që përdorin për herë të parë shërbimin Cash IN/ Depozitime në ATM gjatë periudhës së fushatës do
të ketë Bonus Extra 1’000 Lekë ose 10 Euro.

4.
4.1 Për klientët që përfitojnë Bonus, Banka mban në burim vlerën e tatimit mbi të ardhurat në masën sikurse
është parashikuar në ligjin e aplikueshëm për “Tatimin mbi të ardhurat.
4.2 Një klient bëhet pjesë e fushates nëse ka përmbushur kriteret e pjesëmarrjes të përcaktuara në nenin 3.1 të
kësaj rregulloreje.
4.3 Data e kryerjes së blerjes do të konsiderohet data e kontabilizimit në sistemin e bankës.
4.4 Do të konsiderohen si transaksione të vlefshme vetëm ato veprime që do të jenë autorizuar si të suksesshme
në sistemin e bankës.
4.5 Transaksionet e anulluara/refuzuara nuk do të konsiderohen si pjesë e shumatores së transaksioneve të
vlefshme.
4.6 Banka do të bëjë kreditimin për klientet fitues që kanë plotësuar kriteret Brenda 15 ditëve pas përfundimit
të fushatës.

Kjo Rregullore hyn në fuqi menjëherë dhe është e vlefshme deri në përfundim të kësaj fushate.

Tirana ATM Cash in
• ATM Twin Tower
• ATM Dega Blloku
• ATM Dega Komuna e Parisit
• ATM Dega Laprakë
• ATM QTU
• ATM TEG
• ATM Dega Parku i Autobuzave
• ATM Dega Karl Topia
• ATM Piazza
• ATM Kinostudio
• ATM Dega Myslym Shyri

ATM Cash in
• ATM Dega Shkodër
• ATM Dega Korçë
• ATM Dega Elbasan
• ATM Fier
• ATM Dega Sarandë
• ATM Dega Vlorë
• ATM Durrës Spitali
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