WYKAZ PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH

1. Punkty handlowe-usługowe, w których za dokonane Transakcje bezgotówkowe przy użyciu Karty
kredytowej OK! przysługuje nagroda premiowa:
Punkty handlowe usługowe
biura podroży

Numery punktów handlowo-usługowych wg
MCC
(Merchant Category Code)
4722

kolej

4112

hotele
punkty gastronomiczne
(restauracje, bary, kawiarnie,
kluby, dyskoteki)
teatr i kina

7011
5812, 5813, 5814
7922, 7832

księgarnie

5942

sklepy papiernicze

5111

sklepy RTV

5732

sklepy AGD

5722

sklepy komputerowe

5045, 5072, 5251

sklepy odzieżowe

5651, 5611, 5699, 5641, 5621, 5631, 5691

salony piękności

7298

zakłady fryzjerskie

7230

2. Bank ma prawo do dokonywania zmiany w „Wykazie punktów handlowo- usługowych” w przypadku
zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług lub funkcjonalności, w zakresie w jakim zmiany te
wpływają na postanowienia niniejszego „Wykazu punktów handlowo-usługowych”, poprzez
wprowadzenie nowych usług lub funkcjonalności albo wycofanie lub zmianę cech dotychczasowych
usług lub funkcjonalności, o ile zapewnione zostanie dalsze wykonywanie Umowy oraz o ile nie
będzie to prowadziło do obligatoryjnego zwiększenia obciążeń finansowych Posiadacza z tytułu
Umowy.
3. Bank poinformuje Posiadacza karty o treści proponowanych zmian w „Wykazie punktów handlowousługowych” w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia zmian w
życie poprzez poniższe kanały komunikacji i według następującej kolejności:
1) w przypadku aktywowania przez Posiadacza karty dostępu do systemu bankowości internetowej –
poprzez zamieszczenie informacji w tym systemie ( formie elektronicznej),
2) w przypadku podania przez Posiadacza karty adresu e-mail do komunikacji z Bankiem – poprzez
przesłanie informacji w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail,
3) w przypadku otrzymywania Zestawień transakcji – poprzez zamieszczenie (załączenie) informacji
w (do) Zestawieniu (-a) transakcji,
4) w przypadku nieaktywowania dostępu do systemu bankowości internetowej, niepodania adresu
e-mail oraz nieotrzymywania Zestawień transakcji – poprzez przesłanie informacji w formie
odrębnego pisma na wskazany przez Posiadacza karty adres korespondencyjny.
4. Wobec proponowanych przez Bank zmian do „Wykazu punktów handlowo-usługowych” Posiadacz
karty może wyrazić sprzeciw lub wypowiedzieć Umowę.
5. Brak sprzeciwu Posiadacza karty wobec zmian do „Wykazu punktów handlowo-usługowych”
wyrażonego w terminie do dnia wejścia w życie zmian jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez
Posiadacza karty na te zmiany.
6. Posiadacz karty ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian do „Wykazu punktów
handlowo-usługowych” wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat z
tego tytułu.

