
 

 
 

 

 

 

 
 

Fizesse Online bevásárlását Tesco Vásárlókártyával, és most extra 3 %-ot 
visszatérítünk minden vásárlása összegéből1. A visszatérítést a Bank a 
hitelkártyán utólag bocsátja rendelkezésre. Az akció visszavonásig él. 

 
 

Sőt! 15,000 forint feletti vásárlás esetén további 1,000 
Clubcard pontot is jóváírunk a Clubcard egyenlegén 
vásárlásonként1! 

A szolgáltatás csak Budapesten, Szegeden és ezek vonzáskörzetében 

érhető el. 

THM: 39,3% - 47,3%2
 

Egyből két kedvezmény 

Egyből két 
kedvezmény! 

Fizessen online is Tesco 

Vásárlókártyával! 
 

http://tesco.hu/markak-es-szolgaltatasok/szolgaltatasok/vasarlokartya/tovabbi-akciok/#egybol-ket-kedvezmeny


1 15.000 forint feletti vásárlás esetén 1.000 Clubcard pont 

 A kedvezmény visszavonásig érvényes minden 15.000 forint feletti vásárlás esetén 1.000 
Clubcard pontot bocsátunk rendelkezésére Clubcard kártyáján. 

 Az akció ideje alatt adható kedvezmény visszatérítésének feltétele, hogy a visszatérítés napján 
a Tesco Vásárlókártya aktív legyen, illetve a vásárláskor felmutatott Clubcard száma a Banknál 
rögzítésre került, annak érdekében, hogy a Tesco Vásárlókártya használatával gyűjtött 
pontokat a Tesco jóvá tudja írni az Ügyfél Clubcard egyenlegén. A visszatérítés a vásárlási 
tranzakciók lekönyvelésének hónapját követő második naptári hónap 15-ig történik meg. Az 
1.000 Clubcard pontra csak on-line vásárlás esetén jogosult az Ügyfél. 

3%-os kedvezmény 

 A kedvezmény keretében 2019.12.31-ig a vásárlás értékének 3%-a kedvezményként 
visszatérítésre kerül független a vásárlási értéktől. 



Az akció ideje alatt adható kedvezmény visszatérítésének feltétele, hogy a visszatérítés napján a Tesco 

Vásárlókártya aktív legyen. A visszatérítés a vásárlási tranzakciók lekönyvelésének hónapját követő 

második naptári hónap 15-ig utólag történik meg. A kedvezményre csak on-line vásárlás esetén 

jogosult az Ügyfél. 

Nem vehet részt a promócióban az a Tesco Vásárlókártya birtokos, akinek a hitelkártya számláján a 

promóciós időszak alatt 30 napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; illetve akinek a 

hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel. 

A meghirdetett promóció kizárólag a tesco.hu weboldalán keresztül történő online vásárlásokra 

vonatkozik. 

 
A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után 

felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénz felvét után fizetendő kamat nem. A 

készpénz felvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben 

teszi közzé. 

 
A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj 

mutatót (THM) eredményez. 

 
A hitelkártya éves kártyadíja 5.100 Ft vagy 0 Ft. Az éves kártyadíj 0 Ft, amennyiben a hitelkeret 
kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat időpontja az aktiválástól számított 
3. teljes naptári hónap utolsó napja illetve ezt követően minden évben ugyanezen nap. Első vásárlási 
tranzakciós kártya esetén, vagyis akkor, ha a kártya igénylésével együtt Részletformáló szolgáltatás 
keretében termék vásárlása történik: az első évben minden esetben 0 Ft ez éves díj, míg azt követően 
csak akkor 0 Ft az éves díj, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat 
időpontjában. A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán 
lekönyvelt és foglalásban lévő tranzakcióra, beterhelt kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) 

kiterjed .Reprezentatív példa: Nem akciós hitelkamat mértéke és 
típusa: évi 34,16%. A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az 
Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan 
módosítani). Hitel teljes összege: 375 000 Ft. Hitel futamideje: 1 év. 
Teljes hiteldíj mutató: 39,88%. Törlesztőrészletek összege: 37 758 
Ft, a hitel teljes díja: 78 095 Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes 
összeg: 453 095 Ft. 

 
A Tesco Vásárlókártya kibocsátója és a jelen hirdetés közzétevője a Budapest Bank Zrt. (1138 

Budapest, Váci út 193.) A Tesco Global Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) a Budapest Bank 

Zrt. Pénzügyi közvetítője (függő ügynöke). Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64.§-a szerinti 

ajánlattételnek. A Bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat alapján nyújtja. 
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