
 

 

Valabil de la 20.08.2021 

MasterCard Pay & Get Rewards program – OMV România 

 

Regulile campaniei programului („regulile”) valabile pentru emitenții participanți    

1. Introducere – MASTERCARD EUROPE sa, cu sediul social la Chausssee de Tervuren 198 a, Waterloo, 

Belgia, firma nr 0448.038.446 („Mastercard Company“) ca persoană juridică străină prezinta Mastercard 

Pay & Get Rewards program („Programul“) în România. 

Datorita faptului ca Mastercard Company nu desfasoara activitati de afaceri pe teritoriul Romaniei, 

emitentul cardului de debit sau de credit Mastercard este responsabil pentru realizarea programului pe 

teritoriul Romaniei 

Prin prezenta, compania MasterCard stabilește următoarele reguli ale programului pentru emitenții 

participanți 

Programul începe pe 20 August și se încheie pe 30 septembrie 2021 cu plăți de cashback până pe 15 

octombrie 2021 

Programul este organizat pe teritoriul României. 

Regulile vor fi publicate la adresa: www.mastercard.ro/promotii, precum si pe website-urile bancilor 

participante, la alegerea acestora. 

2.Definiții – în prezentul regulament: 

“Cont” înseamnă contul cardului de credit sau de debit (dacă este cazul)  deschis de emitent în numele 

titularului cardului. 

“Acord” înseamnă acordul dintre deținătorul cardului și emitentul acestuia cu privire la emiterea 

cardului. 

“BIN” înseamnă numărul de identificare al băncii.   

“Card” înseamnă card de debit sau de credit Mastercard (inclusiv carduri comerciale, dar excluzând 

Maestro și Prepaid), emis în numele unei persoane fizice sau al unei entități juridice, purtând marca 

comerciala Mastercard și emis de emitent. Cardul nu înseamnă carduri preplătite nereîncărcabile emise 

de o bancă sau de o altă instituție de plată non traditionala. 

“Emitent” înseamnă banca sau altă instituție de plată care a emis cardul, și anume: 

OTP Bank     

BRD Groupe Societe Generale 

BRD Finance    

Raiffeisen Bank  

Banca Comerciala Romana   

Garanti Bank      

Banca Transilvania   

Unicredit Bank  

Unicredit Consumer Financing     



 

 

CEC Bank    

Banca Romaneasca   

Credit Europe Bank    

Cetelem - BNP Paribas Personal Finance SA   

Idea Bank    

Credit Agricole Bank    

Patria Bank    

Alpha Bank    

TechVentures Bank   

Speedtransfer   

Libra Bank    

First Bank    

Intesa Bank    

BRD Finance    

Alior Bank    

 

“Cashback” înseamnă o tranzacție de creditare care este disponibilă pentru deținătorul unui card emis 

de un emitent din cadrul acestui program. 

“achiziție/achiziții eligibile” înseamnă o achiziție efectuată cu portofelul digital (MDES) la o statie 

apartinand OMV pentru o sumă egală sau mai mare de 150 lei folosind cardulprin respectarea acestor 

reguli și în perioada campaniei. 

“în scris” înseamnă orice comunicare scrisă, inclusiv în format electronic (cum ar fi mesajele de poștă 

electronică).  

“Deținător de card” înseamnă o persoană fizică sau juridică, în numele căreia emitentul a descis un cont  

“Mastercard Company” înseamnă compania MASTERCARD EUROPE SA 

“Program” inseamna programul de loialitate Mastercard Pay & Get Rewards din Romania, care permite 

implementarea cashback din achizitiile eligibile. 

“Website” inseamna pagina web disponibila la www.mastercard.ro/promotii    

3. Înregistrarea și cashback – prin efectuarea unei achiziții eligibile, în cadrul programului, deținătorul 

cardului are dreptul să participe la acest program, să accepte aceste reguli și să fie eligibil pentru 

stimulentul de marketing (cashback) în conformitate cu regulile. (conform definiției de mai jos). 

'Deținătorii de carduri care efectuează cel puțin 1 tranzacție de cumpărare egală sau mai mare decât 

suma de 150.00 lei în oricare dintre stațiile OMV enumerate mai jos și să o plătească cu portofelul lor 

mobil (Apple Pay, Google Pay, Fitbit, Garmin sau orice portofel emitent) unde au salvat orice card de 

debit sau de credit emis in Romania, primesc un cashback de 10 de lei intr-o perioada variabila dar nu 

mai tarziu de 15 octombrie. 



 

 

Compania MasterCard nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună suferită ca urmare a 

oricărei interacțiuni între deținătorul cardului emitent și comerciant sau emitent în ceea ce privește 

achizițiile eligibile. 

Deținătorul cardului va primi un cashback fix in valoare de 10 lei în cazul îndeplinirii condițiilor de 

promovare definite mai sus. Suma de 10 de lei drept recompensă individuală per card va fi livrata 

deținătorului cardului de către emitentul acestuia.    

4. Participare – pentru a participa la program, deținătorii de carduri trebuie să respecte prevederile 

acordului, aceste reguli, iar cardurile, cu care deținătorii de carduri sunt înregistrați în program, trebuie 

să fie active. În cazul în care cardul este anulat sau blocat de emitentul cardului, participarea la program 

poate fi suspendată. Compania MasterCard poate revoca participarea titularului cardului în cadrul 

programului și poate anula orice rambursare deja primita (cu excepția cashback-ului care a fost deja 

plătită în contul deținătorului cardului emitentului) în cazul în care deținătorul cardului nu respectă 

oricare dintre reguli. 

5. Informații – deținătorul de card al poate verifica cashback-ul primit prin orice mod posibil furnizat de 

emitent (cum ar fi, dar fără a se limita la, mobile banking, internet banking, extras de cont electronic) 

6.  Suspendarea drepturilor de a primi cashback – în anumite circumstanțe, deținătorii de carduri își pot 

pierde dreptul de a primi cashback. 

Cashback-ul poate fi anulat imediat, dacă apare una dintre următoarele situații:   

• Deținătorii de carduri încalcă prevederile acordului cu emitentul;  

  

• Deținătorii de carduri de încalcă orice prevederi ale acestor termeni. 

În cazul în care detinatorul cardului solicită acest lucru, emitentul trebuie să notifice deținătorului 

cardului despre anularea cashback-ului sau suspendarea dreptului de a primi cashback-ul.  

7.  Încetarea participării – închiderea contului sau a cardului va fi considerată ca fiind dorința 

deținătorului cardului  de a rezilia participarea la program. In orice moment in timpul programului, 

compania Mastercard are dreptul sa rezilieze participarea detinatorului de card la program.   

   

8. Finanțarea programului – finanțarea Cashback este limitată de bugetul programului la 350,000 lei. 

9.  Modificări și reziliere – Mastercard Company poate face orice modificări la aceste reguli în orice 

moment. Aceste modificări sunt publicate pe site-ul web. Modificările intră în vigoare imediat după 

publicarea informațiilor relevante pe site-ul web, cu excepția cazului în care se specifică altfel pe site-ul 

web. 

MasterCard își rezervă dreptul de a rezilia programul în cazul în care apar circumstanțe pe care 

Mastercard nu le-ar fi putut ști sau nu le-ar fi putut prevedea, preveni sau elimina, cum ar fi dezastre 

naturale, epidemii, tulburări civile, distrugeri de război, acte guvernamentale de influență asupra 

îndeplinirii obligațiilor etc., și care circumstanțe afectează în mod direct sau indirect piața financiară și 

stabilitatea monedelor, și anume situația cursului de schimb al pieței.    

10. Separabilitatea prevederilor – în cazul în care orice prevedere a acestor reguli sau orice parte a 

acestora este considerată ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă, atunci o astfel de prevedere va fi separată 

de aceste reguli și nu va afecta forța juridică și aplicabilitatea oricăror alte prevederi. Aceste norme 

înlocuiesc toate acordurile, anunțurile și declarațiile prealabile cu privire la program. În cazul în care 

orice detalii ale programului contrazic sau contravin acestor norme, regulile prevalează, cu excepția 



 

 

cazului în care se prevede altfel. Neexercitarea de catre Mastercard Company a drepturilor sale in 

conformitate cu aceste reguli nu poate fi operata ca renuntare la aceste drepturi. 

11. Legea aplicabilă și limba – aceste reguli sunt redactate în limbile engleză și română și sunt 

guvernate de legile României. În cazul oricăror discrepanțe sau neconcordanțe, versiunea în limba 

engleză a normelor va prevala.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 1 Locatiile OMV 

  

Statia Voluntari 

Statia Titan 

OMV Arad 6 Ring Road 

Statia Chitila 

Oradea Ring Road 

OMV Timisoara Sagului 

Timisoara Aeroport 

Statia Domnesti 

Statia 1 Decembrie 

Statia Iuliu Maniu 

Statia 1 Cluj 

Statia Turda 

Statia Nr 1 Suceava 

Statia Nr.3 Suceava 

Statia Nr.8 Campulung 

Statia 7 Falticeni 

Statia Nr.1 Botosani 

Statia Nr.13 Bucium 

Statia Nr.2 Targu Frum 

Statia Nr. 1 Viisoara 

Statia Nr.15 Bacau 

Statia nr. 1 Vaslui 

Statia Nr. 22 Sendreni 

Statia Nr. 24 Traian 

Statia Nr. 25 Tecuci 

Statia Nr.7 Adjud 

Statia Nr.1 Buzau 

Statia Soseaua Buzau 

Statia Nr.9 Campina 

Statia 4 Mizil 

Statia Nr.15 Cornu 

Statia Nr.1 Bistrita 

OMV TG JIU 

Statia Nr.1 Alexandria 

Statia nr.5 Turnu Magurele 

Statia Nr.14 Mioveni 

Statia Nr.1 Slatina 

Statia Nr.1 Troianu 

Statia Nr.4 Topolog 

Statia Nr.6 Horezu 

Statia Nr.1 Craiova 

Statia Nr.2 Craiova 

Statia Nr.5 Drobeta 

Statia Nr.1 Miercurea 

Statia Nr 3 Tirgu Mures 

Statia Nr.4 Darste 

Statia Nr.7 Codlea 

Statia Nr.10 Rasnov 

Statia Nr.1 Fagaras 

Statia Nr.2 Brad 

Statia Nr.1 Resita 



 

 

Statia Nr.1 Caransebes 

Statia Nr.13 Timisoara 

Statia Nr.2 Arad Nou 

Statia Nr.4 Arad Aurel 

Statia Nr.10 Arad CET 

Statia Nr.18 Nadlac 

Statia Nr.1 Alba Iulia 

Statia Nr. 2 Oradea 

Statia Nr. 10 Alesd 

Statia Nr. 15 Salonta 

Statia Nr.1 Zalau 

Statia Nr.1 Sibiu 

Pecomar 

Statia Nr.9 Borsa 

Statia Nr.8 Satu Mare 

Statia Nr.10 Satu Mare 

Statia Nr.1 Giurgiu 

Statia Nr.19 Constanta 

Statia Nr.32 Constanta 

Statia Nr.1 Harsova 

Alexandria Alexandru Ghica 

Odaii 1 

Odaii 2 

Statia Strehaia 

Statia Focsani 

Statia Nicolae Balcescu 

Statia nr.35 Constanta 

Statia Mihai Bravu M 

Statia Predeal 

Statia Tunari Buc 

Statia Corbeanca 1 

Statia Albota 

Statia Aurel Vlaicu 

Petru Cercel 

3 Reghin 

AutoStr.Soarelui CT-B 

AutoStr.Soarelui B-CT 

Alba Motilor 

ARAD 1 

AUTOSTRADA A1 

BACAU 

BAIA MARE 1 

BISTRITA 

BRAILA 

BRASOV 1 

BRASOV 2 

BRASOV 3 

BUCURESTI-AEROGARII 

BUCURESTI-ALEXANDRIEI 

BUCURESTI-BELLU 

BUCURESTI-BERCENI 

BUCURESTI-BUC. NOI 

BUCURESTI-CALARASILOR 

BUCURESTI-COLENTINA 



 

 

BUCURESTI-COSBUC 

BUCURESTI-ELECTRO 

BUCURESTI-GARA DE NORD 

BUCURESTI-GIURGIULUI 

BUCURESTI-LIZEANU 

BUCURESTI-MILEA 

BUCURESTI-PIPERA 

BUCURESTI-RAHOVA 

BUCURESTI-TIMISOAREI 

52 Buzau 

CALIMANESTI 

CLUJ-FLORESTI 

CLUJ-MANASTUR 

CLUJ-MARASTI 

CLUJ-TURZII 

CONSTANTA 1 

CONSTANTA 2 

51 Craiova 

52 Craiova 

DEJ 

DEVA 

DROBETA 

GALATI 

HUNEDOARA 

IASI 1 (M.) 

IASI 2 (H.) 

LUGOJ 

51 Oradea 

52 Oradea 

PETROSANI 

PIATRA NEAMT 

PITESTI 1 

PITESTI 2 

PLOIESTI 1 

PLOIESTI 2 

RAMNICU VALCEA 2 

ROMAN 

51 Satu Mare 

SIBIU 

SIGHISOARA 

SIMERIA 

SLATINA 

TARGOVISTE 

TG. MURES 1 

52 Tg. Mures 

TIMISOARA 1 

TIMISOARA 2 

TIMISOARA 3 

TIMISOARA 4 

TIMISOARA 5 

A2 KM 49 CT-B STANGA 

A2 KM 49 B-CT DREAPTA 

BRASOV RING ROAD 

CLUJ RING ROAD 



 

 

OMV Timisoara 6 

 


