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Linha de Apoio ao Cliente

Para mais esclarecimentos sobre prazos e condições de utilização dos
bilhetes, o Titular do Cartão de Crédito FC Porto bankintercard deverá
contactar o Futebol Clube do Porto através do telefone 225 083 352
ou do email fcporto@fcporto.pt.
Para qualquer esclarecimento adicional, contacte a Linha de Apoio
ao Cliente, das 8h às 22h, de segunda a sábado (exceto feriados),
ou entre em bankintercard.pt.

O presente documento contém as regras
aplicáveis aos benefícios atribuídos aos
Clientes do Bankinter Consumer Finance,
E.F.C., S.A. – Sucursal em Portugal,
(doravante “BKCF”), titulares do Cartão
de Crédito FC Porto bankintercard.
1. Condição cash back de 2%
1.1
a devolução, para a conta cartão do Titular, de uma
percentagem do valor das utilizações efetuadas com
o cartão bankintercard.
1.2
um cash back de 2% do valor das compras efetuadas
e pagas parcialmente durante o mês, com um limite
máximo de 5,00 € por mês e 60,00 € por ano.
1.3 O valor apurado de cash back será creditado na conta
cartão no último dia útil do mês seguinte à realização

2.1.5 O Voucher tem uma validade de 1 (um) ano, a contar
da data de emissão.
2.1.6 Não haverá lugar a reembolso ou troco em dinheiro
na utilização do voucher.
2.2 Convite Duplo para Jogos FC Porto:
2.2.1 Oferta de 1 Convite duplo para 1 jogo da Liga
Nacional (exceto jogos com SLB, SCP, SCB, primeiro
e último jogo do FC Porto no Estádio do Dragão), a usufruir
durante a época vigente, para bancada central nascente.
Oferta para todos os titulares do Cartão de Crédito FC Porto
bankintercard e limitada à lotação disponível por jogo.
2.2.2 Oferta de 1 Convite duplo para 1 jogo UEFA,
fase grupos, apenas para Sócios FC Porto com quota
atualizada, a usufruir durante a época vigente, para
bancada central nascente. Oferta apenas para titulares
do Cartão de Crédito FC Porto bankintercard que sejam
Sócios do FC Porto, com quota atualizada e limitada
à lotação disponível por jogo. Acumula com a oferta
anterior mencionada no 2.2.1.
Procedimento de levantamento do bilhete:

ao Titular, com o descritivo “Reembolso Cartão”.
1.4
de cash back em caso de incumprimento das condições
contratuais, do cancelamento do cartão ou da denúncia
ou resolução do contrato.
2. Benefícios FC Porto pela adesão:
2.1 Voucher de 20 €:

à Loja do Associado ou à FC Porto Store até à véspera
do dia de jogo para efetuar o levantamento do convite duplo.
A apresentação do Cartão de Cidadão e do Cartão de
Crédito FC Porto bankintercard válidos é obrigatória. Esta
oferta é atribuída ao Titular do cartão após a primeira
utilização, desde que esta ocorra nos 2 meses após a emissão
do cartão, e anualmente, desde que tenha uma utilização
com o cartão por época.

2.1.1 O Voucher é atribuído ao Titular do cartão após
a primeira utilização, desde que esta ocorra nos 2 meses
após a emissão do cartão.

3. Oferta de joia de inscrição de Sócio FC Porto
ao Titular do Cartão de Crédito FC Porto bankintercard,
para inscrições de Sócio até 30 de junho de 2021.

2.1.2 A utilização do Voucher é válida em qualquer
compra de Merchandising, Inscrição de Sócio, Pagamento
de Quotas, Aquisição de Lugar Anual ou Aquisição
de Bilhetes de jogo, nas lojas físicas FC Porto Store e Loja
do Associado.

4. Oferta de 10% desconto em todas as compras
de merchandising na FC Porto Store, pagas com o Cartão
FC Porto bankintercard, não cumulativo com outras
campanhas em vigor.

2.1.3 A apresentação do Cartão FC Porto bankintercard
é obrigatória aquando da utilização do Voucher.
2.1.4 O Voucher atribuído é pessoal e intransmissível,
só podendo ser utilizado pelo Titular, não podendo ser
vendido ou cedido a terceiros.

5. Oferta de 5% de desconto na compra do Tour FC
Porto e na inscrição em atividades/eventos do Serviço
Educativo e da Programação do Museu FC Porto,
pagas com o Cartão de Crédito FC Porto bankintercard.
Desconto aplicável sobre o PVP da categoria público geral, não
cumulativo com outras campanhas em vigor.

