Regulamento do Cartão de Crédito Vodafone bankintercard

1. O presente Regulamento define o Programa de Benefícios Vodafone (“Programa”),
conferidos ao Titular do cartão de crédito Vodafone bankintercard (“Cartão”),
resultantes da parceria estabelecida entre o Bankinter Consumer Finance, E.F.C.,
S.A. – Sucursal em Portugal (“Bankinter Consumer Finance”) e a Vodafone S.A.
(“Vodafone”).

2. O cartão de crédito Vodafone bankintercard é emitido pelo Bankinter Consumer
Finance, em parceria com a Vodafone, sendo a adesão ao Cartão exclusiva para
clientes Vodafone.
3. Ao aderir ao Cartão, o Titular beneficiará da atribuição de desconto de 10% do
valor mensal da(s) fatura(s) da Vodafone emitida(s) em seu nome, por crédito no
Cartão, conforme regras enumeradas nos pontos seguintes.
4. Condições de atribuição
4.1 O benefício do desconto tem a duração máxima de 36 (trinta e seis) meses, a
contar do mês seguinte à data de emissão do Cartão.
4.2 Para a atribuição dos 10% de desconto, o Titular terá que ter efetuado, no
mínimo, uma compra com o Cartão durante o mês e a mesma tenha sido
incluída no extrato mensal.
4.3 Aplicar-se-á um limite máximo de desconto de 5,00 (cinco) euros por mês,
por cliente (independente do número de faturas Vodafone que sejam
emitidas).
4.4 O valor apurado de desconto será creditado no Cartão no último dia do
mês.
5. Condições de exclusão
5.1 Não será concedido o benefício dos 10% de desconto sobre a fatura da
Vodafone em caso de:
5.1.1 mora ou incumprimento das condições contratuais;
5.1.2 cancelamento do cartão;
5.1.3 denúncia ou resolução do contrato.
5.2 O Programa cessa, de forma automática e sem necessidade de qualquer outro
formalismo ou notificação, em caso de cancelamento da relação entre o Titular
e a Vodafone.
6. A informação respeitante aos movimentos relacionados com o desconto será
refletida no extrato mensal da conta cartão remetido ao Titular com o descritivo
“Reembolso Cartão”.
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Para qualquer esclarecimento adicional contacte a Linha de Apoio 915 60 70 70 (das
8h às 22h, de segunda a sábado, exceto feriados) ou em bankintercard.pt.
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