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O presente documento contém as regras
aplicáveis ao benefício de cashback atribuído
a clientes do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.
– Sucursal em Portugal, titulares do cartão de crédito
bankintercard Gold.

1. Definição de cashback

Entende-se por cashback a devolução, creditada
na conta cartão do Titular, de uma percentagem
do valor das utilizações efetuadas com o cartão
bankintercard Gold.

2. Condições de atribuição de cashback

2.1 O benefício do cashback tem a duração de 12
meses, a contar da data de emissão do cartão.
2.2 Será atribuído um cashback de 3% do valor
das compras efetuadas durante o mês, com um limite
máximo de cashback de 5,00€ por mês e 60,00€
por ano.
2.3 O valor apurado de cashback será creditado
na conta cartão no último dia útil do mês seguinte
à realização das compras.

3. Condições de exclusão

Não será concedido o benefício de cashback em caso de:
• incumprimento das condições contratuais;
• cancelamento do cartão;
• denúncia ou resolução do contrato.

4. Informação sobre o cashback

A informação respeitante aos movimentos de cashback
são refletidos no extrato mensal remetido ao Titular
com o descritivo “Devolução Cashback”.
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Para qualquer esclarecimento adicional contacte
210 49 60 60 (chamada para a rede fixa nacional.
O custo da chamada depende do tarifário que tiver
acordado com o seu operador de telecomunicações),
ou entre em bankintercard.pt

