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Mastercard • Earn 25% more reward points  
at eligible home supply stores! 

This offer is available from August 1, 2021 to October 31, 
2021 on Collabria consumer rewards credit card accounts: 
• Cash Back
• Centra Gold
• World
• Travel Rewards Gold
and business rewards 
cards: 
• No Fee Cash Back 
• Platinum Business 

Mastercard. 
Classic, US Dollar and 
Low Rate Business cred-
it cards are excluded 
from this offer.
During the promotional period, cardholders will earn 25% 
more rewards points (up to a maximum of $400 in total net 
spend) when they use their credit card to purchase home 
improvement eligible products. After the maximum spend of 
$400 is reached, home improvement products will earn re-
wards at the regular rate.

QUALIFYING ADDITIONAL BONUS POINT MERCHANT 
CATEGORIES
To receive additional rewards points, cardholder must spend 
their dollars in eligible Merchant Category Codes (MCC). 

Merchants in the home improvement category are classified 
as “home supply warehouse stores - (MCC 5200), hardware 
stores - (MCC 5251) and lumber/build, supply stores - (MCC 
5211)”.*

The bonus reward points 
will be credited to ac-
counts within 2 state-
ment cycles after the 
end of the promotion. 

*Eligible categories are subject 
to change without notice. Col-
labria Financial has no control 
neither is responsible over 
how a merchant is classified or 
categorized. 

Collabria Financial will not issue additional bonus rewards should the mer-
chant from whom cardholder made their Net Purchase not be classified in 
the category they expected.

Offer may be changed, withdrawn or extended at any time and cannot be 
combined with any other offer.

Collabria Financial Services Inc. (“Collabria”) is an independent entity from 
your credit union with no ownership interest in the other. If you choose to 
obtain Collabria credit card services through a referral from your credit 
union, it will receive compensation from Collabria.

®The Collabria Mastercard is issued by Collabria Financial Services Inc. pur-
suant to a license from Mastercard International Incorporated. 

Mastercard is a registered trademark and the circles design is a trademark 
of Mastercard International Incorporated.

5200:  
Home Supply  

Warehouse Stores

5251:  
Hardware Stores

5211:  
Lumber/Build,  
Supply Stores

Home Depot, 
Lowes Home Hardware Castle Building 

Centre

BELOW ARE SOME EXAMPLES OF MERCHANTS UNDER THE  
QUALIFYING MERCHANT CATEGORY CODES*:



sierpień - październik 2021 r.
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Oferta punktowa ważna jest od 1 sierpnia do 31 październi-
ka 2021 roku. 
Dotyczy konsumenckich kart kredytowych Mastercard:
• Cash Back
• Centra Gold
• World
• Travel Rewards 

Gold
oraz kart biznesowych: 
• No Fee Cash Back
• Platinum Business. 

Karty kredytowe: Clas-
sic, US Dollar i Low Rate 
Business są wyłączone z 
tej oferty. 
W okresie promocyjnym posiadacze kart otrzymają 25% 
więcej punktów, do maksymalnej kwoty zakupów: $400 
netto. 
Po osiągnięciu maksymalnej kwoty wydatków w wysokości 
$400, kolejne zakupione produkty będą zdobywały punkty 
według standartowej stawki.

KWALIFIKUJĄCE SIĘ KATEGORIE SKLEPÓW
Aby otrzymać dodatkowe punkty, posiadacz karty musi za-
płacić za towary w kwalifikujących się kategoriach sklepów 
handlowych (MCC).*

• MCC 5200 - sklepy w kategorii ‘Home Supply’,  
 ‘Warehouse Stores’

• MCC 5251 - sklepy w kategorii ‘Hardware Stores’
• MCC 5211 - sklepy w kategorii ‘Lumber/Build’,  

 ‘Supply Stores’.
Punkty zostaną przy-
znane automatycznie na 
konta kart kredytowych 
w okresie do 2 miesięcy 
od daty wykonania za-
kupów.

*Oferta specjalna ogłoszona 
jest przez agencję Collabria 
Financial Services Inc. 
Collabria Financial nie przyzna 
dodatkowych punktów jeśli 
sklep, gdzie dokonano zakupu 

netto, nie jest sklasyfikowany w oczekiwanej kategorii. Collabria Financial 
nie ma kontroli ani nie ponosi odpowiedzialności za klasyfikację sklepów. 
Kwalifikujące się kategorie sklepów mogą ulec zmianie bez powiadomie-
nia. Oferta specjalna może zostać zmieniona w każdej chwili, wycofana lub 
przedłużona i nie można jej łączyć z żadną inną ofertą.
Niniejszy biuletyn zawiera ogólne informacje. Więcej informacji na stronie 
internetowej: www.collabriacreditcards.ca
Collabria Financial Services Inc. („Collabria”) jest niezależnym podmiotem 
od naszej Credit Union.
® Karty kredytowe Collabria Mastercard są produktem oferowanym przez 
Collabria Financial Services Inc. na podstawie licencji otrzymanej od 
Mastercard International Incorporated. 
Logo Mastercard jest zastrzeżonym znakiem firmowym.

Mastercard • Zdobądź 25% więcej punktów w sklepach  
z artykułami do remontów, wykończeń i wyposażenia domów!

Kategoria 5200:  
Home Supply  

Warehouse Stores

Kategoria 5251:  
Hardware Stores

Kategoria 5211:  
Lumber/Build,  
Supply Stores

Home Depot, 
Lowes

Home Hardware Castle Building 
Centre

Poniżej kilka przykładów sklepów,  w których w okresie  
promocyjnym otrzymasz więcej punktów:


