KORNERREN MAILAZ GORA EGITEKO AZALPENA ETA BALDINTZAK
Kutxabanken zure konfiantza saritu nahi dugu eta txartelak erabiltzeak saria dakar. Zenbat eta gehiagotan erabili
Kutxabank txartelak, orduan eta esperientzia (aisialdiko bizipen) gehiagoz gozatu ahal izango duzu.
Jarraian, mailaz aldatzeko baldintzak eta horri lotutako pizgarria azalduko dizkizugu: hilean behin, kutxabank txartelen
bidez azken 12 hilabeteetan metatutako fakturazioan oinarrituta, mailaz gora egiteko eta esperientzia berriez gozatzeko
aukera izango duzu. Gainera, oparia jasoko duzu aurrekoarekin batera.
Programa honetan, kutxabank txartelen bezero titularrek parte hartu ahal izango dute: Visa Debit, Visa Dual Debit,
Visa Dual, Visa Kreditua, Mastercard Kreditua eta Via T, 18 urte baino gehiagokoak.
Mailen definizioa:
TOP 3: Maila horretan kreditu edo zordunketako txartela duten bezero guztiak daude.
TOP 2: Maila horretan zordunketa edo kredituko txartel bat (edo hainbat) duten bezero guztiak daude, betiere, azken 12
hilabeteetan 1.200 euro eta 2.400 euro arteko diru-kopurua txartelaren bidez ordaindu badute.
TOP 1: Maila horretan zordunketa edo kredituko txartel bat (edo hainbat) duten bezero guztiak daude, betiere, azken 12
hilabeteetan 2.400 eurotik gorako diru-kopurua txartelaren bidez ordaindu badute.
Noiz egiten duzu gora?

o
o

Berehalakoan, goian aipatutako mailetako edozeinen baldintzak betetzen badituzu.
Hilabete guztietan mailaz gora egiteko aukera dago, aurreko azken 12 hilabeteetan ordaindutako diru-kopuruan
oinarrituta. Eskatutako baldintzak betetzen badira, automatikoki ("upgrade") gora egingo duzu.
Hileroko berrikuspenetan ezin da maila bat baino gehiago gora egin.
Urtean behin berrikusiko dira baldintzak, lehendabizikoz, 2019/01/15ean.

o

Estatus-maila indarreko urtean eta urteroko berrikuspena egin arte mantenduko da.

o
o

Nolako pizgarriak jasotzen dira mailaz gora egiteagatik?
Mailaz gora egiten duzun bakoitzean esperientzia (aisialdiko bizipen) bat edukitzeko aukera jasoko duzu opari.
o

Nola? Posta elektronikoz jasoko duzu esperientzia bat izateko aukerari buruzko informazioa.
korner.kutxabankplus.es webgunean sartu behar duzu, “zure esperientziak” menura jo eta esperientziaren kodea
eskuratu. Atal honetan, beti izango duzu eskura lortutako esperientzien historiala eta indarrean daudenena.

o

Nolako esperientziak lor ditzaket?
Top 3 eta Top 2 artean: Amazon Txekea 5 €, Cepsa Txekea 5 €, Decathlon Txekea 5 €, Hofmann album digitala, Spotify
(hilabete bateko harpidetza), aldatu txipa gastronomiako sorta, aldatu txipa abenturako sorta, aldatu txipa Ongizateko
sorta.
Top 2 eta Top 1 artean: Gasolina-bonua 10 €, Amazon Txekea 10 €, aldatu txipa abenturako sorta, aldatu txipa Ongizateko
sorta, Yelmo zinemarako 2 sarrerako sorta.
Top1en bezeroek aparteko esperientziak izango dituzte gure topean egoteagatik. Horien berri emango dizkiegu bezeroei
“zure esperientziak” menuaren aukeran eta posta elektronikoz.
Kutxabankek beretzat gordetzen du oraingo oinarriak, edozein unetan, aldatzeko eskubidea, zati batean edo oso-osorik.
Halaber, Kutxabankek beretzat gordetzen du pizgarriak antzeko prezio eta ezaugarriak dituzten beste batzuekin ordezteko
aukera.

