
Mecanismul de functionare a Programului de rate fara dobanda ("PPR") 

Ce este PPR?  

Un serviciu atasat cardului de credit, ce consta in posibilitatea rambursarii valorii uneia sau mai 

multor tranzactii efectuate cu cardul in rate lunare egale fara dobanda, cu respectarea 

prevederilor contractului pentru furnizarea cardului de credit (“Contractul”). 

Cum poate fi activat PPR? 

In oricare din urmatoarele modalitati: 

 direct in magazin, la momentul efectuarii tranzactiei, la comerciantii care detin POS-

uri/terminale puse la dispozitie de BRD sau inscrise in programul MasterCard 

Installments; 

 ulterior efectuarii tranzactiei, prin oricare din urmatoarele modalitati: 

 serviciul de internet si mobile banking YOU BRD, canalul mobile din meniul “Rate - 

Tranzactii care pot fi setate in rate”   

 printr-un simplu raspuns la SMS-ul transmis de Banca dupa efectuarea tranzactiei, 

specificand: (i) codul de identificare mentionat in SMS-ul transmis de Banca (ex. AA, 

AC, XB etc.) si (ii) numarul de rate in care se doreste a fi rambursata suma aferenta 

tranzactiei; sau  

 printr-un apel la MyBRD Contact, la numarul de telefon inscris pe Card, 021.302.61.61, 

de luni pana vineri, intre orele 08:00-20:00. 

Acordul exprimat de detinatorul de card pentru activarea PPR in oricare din modalitatile 

de mai sus constituie o modificare valabila a modalitatii de rambursare a sumei utilizate 

din linia de credit pentru efectuarea respectivei tranzactii, fara a fi necesara incheierea 

unui act aditional la contract. 

Cine poate activa PPR? 

Detinatorul unui de card de credit cu rate la cumparaturi Standard sau Gold emis de BRD ( “Cardul 

de credit”/ Cardul”) in calitate de : 

  Imprumutat – poate activa PPR pentru toate tranzactiile efectuate cu cardul care 

indeplinesc conditiile PPR, inclusiv cele efectuate de Utilizator, daca e cazul,  astfel: 

o pentru tranzactiile proprii – prin oricare din modalitatile descrise mai sus; 

o pentru tranzactiile utilizatorilor de card – prin serviciul YOU BRD (canalul mobile); 

sau apeland  My BRD Contact; 

 Utilizator de Card, numai pentru tranzactiile proprii  prin oricare din modalitatile 

descrise mai sus.  

Ce tranzactii pot fi impartite in rate? 

Orice tranzactie efectuata cu Cardul de credit, care indeplineste cumulativ urmatoarele criterii: 

 este efectuata cu Cardul la POS-uri fizice sau online, oriunde in lume; 

 are o valoare mai mare de 200 de lei (sau echivalent in valuta); si 



 nu este o tranzactie de retragere numerar (inclusiv operatiuni de cashback la POS), 

cu conditia indeplinirii conditiilor generale prevazute in Contract, si anume:  

- Sa nu se depaseasca limita de credit disponibila; 
- Cardul nu este expirat sau blocat, indiferent de cauza; 
- Imprumutatul nu inregistreaza intarzieri la plata sumelor datorate in baza Contractului; 
- Imprumutatul nu a incalcat vreuna dintre obligatiile prevazute in Contract. 

Care este numarul maxim de rate egale fara dobanda in care poate fi impartita tranzactia? 

 standard: maxim 6 rate egale fara dobanda  

 BRD poate derula campanii promotionale, in cadrul carora sa ofere un numar de rate fara 

dobanda mai mare decat oferta standard (6 rate).  

Pana cand poate fi activat PPR (in oricare din modalitatile de mai sus)?  

Pana cel mai tarziu in ultima zi a ciclului tranzactional in care a fost decontata tranzactia. 

In situatia in care postarea in rate a unei tranzactii este solicitata in chiar ultima zi a ciclului 

tranzactional, este posibil ca, in functie de ora solicitarii, operatiunea de setare in rate sa nu poata 

fi procesata in ziua respectiva, ci in urmatoarea zi calendaristica (respectiv, prima zi din urmatorul 

ciclu tranzactional). Intr-un asemenea caz, desi se va da curs solicitarii de setare in rate, aceasta 

nu se va reflecta in extrasul de cont emis la finalul ciclului tranzactional. In asemenea situatii, 

pentru a afla suma minima de plata si suma totala de plata actualizate, te sfatuim sa te adresezi 

bancii, prin intermediul Serviciului MyBRD Contact. 

Care sunt beneficiile si efectele activarii PPR? 

Conform contractului, la scadenta, imprumutatul are posibilitatea de a rambursa, conform 
informatiilor din extrasul de cont:  
- fie Suma Totala de Plata (fara rate scadente in viitor),   
- fie orice alta suma, dar nu mai putin de Suma Minima de Plata.  

Imprumutatul beneficiaza de PPR numai daca opteaza pentru achitarea Sumei Totale de Plata. 

In situatia in care opteaza pentru achitarea unei sume mai mici decat Suma Totala de Plata (fara 

rate scadente in viitor), banca va calcula dobanda aferenta tranzactiilor de tip revolving pentru 

suma ramasa neachitata din rata lunara aferenta planurilor de rate PPR, incepand cu data postarii 

acesteia in extrasul de cont.  

Se poate renunta la PPR? 
Da. Renuntarea poate fi solicitata de Imprumutat prin intermediul Serviciului MyBRD Contact si 
va fi reflectata in urmatorul extras de cont. Ca efect al renuntarii: 

 suma ramasa de plata aferenta tranzactiei respective va fi inclusa integral in calculul 
sumei totale de plata corespunzatoare ciclului de tranzactionare in care a fost exprimata 
solicitarea de renuntare la PPR;  

 banca va percepe dobanda aferenta tranzactiilor de tip revolving, prevazuta in Contract 
in situatia in care Imprumutatul alege sa achite o suma mai mica decat Suma totala de 
plata(fara rate scadente  in viitor) indicata in extras. 

Unde puteti afla mai multe informatii legate de PPR? 



Dupa activarea PPR, valoarea ratelor lunare de plata va fi evidentiata in extrasul cont si in serviciul 

YOU BRD, canalul mobile, meniul “Rate”.  

 

Mai multe informatii pot fi obtinute la: 

 0800.803.803, număr TelVerde gratuit în rețeaua Telekom 

  021.302.61.61, număr apelabil din orice rețea de telefonie 

  *BANCA (*22622), număr cu tarif normal, apelabil din rețelele de telefonie 


