
Regulamentul Oficial 

al PROGRAMULUI DE FIDELITATE ATASAT CARDULUI DE CREDIT STANDARD  

 

 
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI DE FIDELITATE 

Programul de fidelitate ataşat cardului de credit standard(denumit în continuare “Programul de fidelitate”) este 

organizat şi desfăşurat de BRD-Groupe Société Générale S.A., persoană juridică română, cu sediul în Bd. Ion 

Mihalache, nr. 1-7, sector 1, Bucureşti, România, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/608/1991, având 

Codul Unic de Înregistrare 361579, şi număr de Operator de Baze de date nr. 1788, înregistrat în registrul de evidenţă a 

operatorilor de date personale (denumită în continuare “BRD”). 

 

Prin achiziţia cardului de credit standard clienţii îşi exprimă acordul cu privire la participarea la Programul de fidelitate 

în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial. 

 
Pentru participarea la Programul de fidelitate, participanţii sunt de acord să respecte prevederile prezentului Regulament 

Oficial al Programului de fidelitate (denumit în continuare “Regulament Oficial”) si vor consulta site-ul oficial al 

cardului  www.cardcreditbrd.ro pentru a afla ultimele informaţii cu privire la comercianţii Parteneri BRD, dar şi la 

modul de acordare şi utilizare al punctelor de fidelitate. 

 
Regulamentul Oficial este completat de prevederile Contractului pentru emiterea cardului de credit.  

Regulamentul Oficial va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, în orice unitate BRD. Informaţii despre 

modul de participare precum şi despre regulament sunt disponibile de luni până duminică, între orele 8 - 22 şi la telefon 

0800 803 803 (TelVerde gratuit în reţeaua Telekom Romania), 021 302 61 61 (număr apelabil din orice reţea de 

telefonie) sau *BANCA (*22622 - tarifat ca apel în reţea, de pe orice număr Orange sau Vodafone). 

 

 

SECŢIUNEA 2. TERMENI ŞI DEFINIŢII 

Puncte clasice se refera la urmatoarele categorii de puncte de fidelitate: 

Punctele de baza – punctele de fidelitate acordate automat şi permanent de către BRD pentru oricare din 

tranzacţiile prezentate în secţiunea 6.1. 

Punctele suplimentare – punctele de fidelitate acordate în plus, care se adaugă la punctele de bază finanţate de 

către BRD. Acestea pot fi acordate de BRD pentru tranzacţiile la comercianţii Parteneri sau de către comercianţii 

Parteneri co-finanţatori, permanent sau pe perioade limitate in timp. 

Punctele bonus – puncte de fidelitate acordate în plus ca urmare a acţiunilor promoţionale: organizate fie de 

BRD, fie de către comercianţii Parteneri sau derulate de BRD împreună cu comercianţii Parteneri. Acestea se pot 

acorda pe perioade limitate de timp. 

Puncte speciale -  punctele de fidelitate acordate suplimentar punctelor de fidelitate clasice, finantate de anumiti 

comercianti Parteneri, conform sectiunii 6.3, punctul 3. 

Comerciantul Acceptant Facturi – comerciantul la care se pot achita facturile de utilităţi prin intermediul cardului. 

Comerciantul Partener – Comerciantul care a încheiat cu BRD Convenţia de aderare la Programul de fidelitate şi care 

acceptă ca modalitate de plată din partea clienţilor BRD punctele de fidelitate. 

Comerciantul Partener co-finanţator –Comerciatul Partener care este de acord să participe la co-finanţarea punctelor de 

fidelitate (acordă puncte de fidelitate din fonduri proprii). 

Comerciantul Partener special – comerciantul Partener care este de accord sa finanteze integral punctele de fidelitate 

speciale (acorda puncte de fidelitate integral din fonduri proprii).. 

 

 
SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

La Programul de fidelitate BRD sunt înscrişi în mod automat şi gratuit, toţi clienţii persoane fizice cu domiciliul / 

reşedinţa în România, care au subscris pentru cardul de credit standard emis de BRD: 

a)    în calitate de titulari, cu vârsta de peste 18 ani; 

b)   în calitate de utilizatori autorizaţi, cu vârsta de peste 14 ani. 

 

 
SECŢIUNEA 4. ZONA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI DE FIDELITATE 

Programul de fidelitate este organizat şi se desfasoara pe întreg teritoriul României,. În etapa de acumulare 

puncte de fidelitate, Programul de fidelitate se desfăşoară în locaţiile oricărui Comerciant care afişează sigla 

MasterCard, aflat pe teritoriul României sau în străinătate, precum si pe site-urile Internet. În etapa de utilizare a 

punctelor de fidelitate acumulate, Programul de fidelitate se desfăşoară în locaţiile Comercianţilor Parteneri BRD. Lista 

Comerciantilor Parteneri implicaţi în Programul de fidelitate este disponibilă în unităţile BRD, dar şi pe site-ul oficial al 

cardului: www.cardcreditbrd.ro. 
 

 

 

 

http://www.cardcreditbrd.ro/
http://www.cardcreditbrd.ro/


SECŢIUNEA 5. DURATA PROGRAMULUI DE FIDELITATE 

Beneficiile aferente Programului de Fidelitate sunt oferite exclusiv cu  cardul de  credit standard emis de BRD  si  

este  activ pe  o  durată nedeterminată. BRD isi rezerva dreptul să decida în orice moment stoparea Programului de 

Fidelitate, decizie ce va fi comunicată participanţilor cu cel puţin 30 de zile înainte de data stopării, iar anunţul va fi 

afişat în toate unităţile BRD şi pe site-ul oficial al cardului. 

 

 
SECŢIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI DE FIDELITATE 

Prin Programul de fidelitate, BRD îşi recompensează clienţii prin acordarea de “puncte de fidelitate” pentru 

utilizarea cardului de credit standard. Programul de fidelitate cuprinde două etape: 

a)    etapa de acumulare de puncte de fidelitate; 

b)  etapa de utilizare a punctelor de fidelitate acumulate, pentru noi cumpărături în locaţiile Comercianţilor 

Parteneri BRD. 

 

SECŢIUNEA 6.1. ACORDAREA PUNCTELOR DE FIDELITATE 

Punctele  de fidelitate se acorda automat pentru orice tranzacţie de cumpărături (sales) efectuată DOAR prin 

intermediul cardului de credit  la terminalele POS instalate la Comercianţi si pe Internet şi anume: 

a)    tranzacţiile  de  cumpărare  (sales)  efectuate  la  orice  comerciant  care  afişează  sigla  MasterCard,  din  ţară  

sau străinătate; 

b)   plăţile realizate pe Internet; 

c)    plăţile facturilor de utilităţi efectuate la Comercianţii Acceptanţi Facturi. 

Titularul cardului şi utilizatorii autorizaţi acumulează puncte de fidelitate independent unul de celălalt. Punctele de 

fidelitate se acumulează în contul de puncte aferent fiecărui card de credit standard. Astfel, punctele acumulate de către 

titularul cardului sau de către utilizatorul autorizat sunt gestionate separat şi nu se pot cumula sau transfera. 

Tranzacţiile din puncte de fidelitate nu generează noi puncte. 

 

SECŢIUNEA 6.2. ACUMULAREA PUNCTELOR DE FIDELITATE 

Reguli de acumulare a punctelor de bază
1
: 

a)    la realizarea plăţilor de facturi de utilităţi: pentru 1 leu cheltuit se acordă 0,5 puncte de fidelitate; 

b)   la realizarea tranzacţiilor la comercianţii ce afişează sigla MasterCard sau plăţilor pe Internet: pentru 1 leu 

cheltuit se acordă 1 punct de fidelitate. 

 

SECŢIUNEA 6.3. CONDIŢII PARTICULARE DE ACORDARE A PUNCTELOR 

Participanţii la Programul de fidelitate pot obţine, în plus fata de punctele de bază, la anumiti comercianti Patreneri sau 

în anumite perioade de campanie : 

1. puncte suplimentare: 

a) acordate de către BRD pentru tranzacţiile efectuate la Comercianţii Parteneri
2

, în funcţie de valoarea acestora: 

1. tranzacţiile în valoare mai mică de 150 Lei: pentru 1 leu cheltuit se acumuleaza 1 punct de fidelitate 

suplimentar; 

2. tranzacţiile în valoare mai mare sau egală cu 150 Lei: pentru 1 leu cheltuit se acumuleaza 1,5 puncte de 

fidelitate suplimentare. 

b) acordate de către Comercianţii Parteneri co-finanţatori pentru tranzacţiile efectuate în locaţiile lor. 

2. puncte bonus acordate: 
a) ocazional de BRD, în cadrul propriilor acţiuni promoţionale; 

b) în cadrul acţiunilor comune derulate împreună cu comercianţii Parteneri pe anumite perioade de timp; 

c) ca urmare a acţiunilor promoţionale organizate de către comercianţii Parteneri, pe perioade limitate de timp. 

3. puncte speciale: 

a) acordate  de Comerciantii Parteneri speciali pentru tranzactiile realizate in locatiile acestora, in cadrul unor oferte 

promotionale sau permanent, pe toata durata Parteneriatului acestora cu BRD  

 

Nivelul punctelor suplimentare acordate de Comerciantii Parteneri co-finantatori, al punctelor bonus si al punctelor 

speciale, precum si valorile tranzactiilor punctate in astfel de cazuri vor fi stabilite cu ocazia fiecarei promotii in parte 

Ele vor fi aduse la cunostinta participantilor prin intermediul site-ului oficial al cardului.  

 

SECŢIUNEA 6.4. UTILIZAREA PUNCTELOR DE FIDELITATE ACUMULATE 

Punctele de fidelitate clasice acumulate pot fi utilizate numai în locaţiile Comercianţilor Parteneri BRD şi 

NUMAI prin utilizarea cardului de credit, pentru achitarea produselor şi serviciilor oferite de către aceştia, cu 

condiţia ca pragul minim / tranzacţie să fie de 1.000 puncte. Pragul maxim admis pentru tranzacţiile din puncte este de 

120.000 de puncte / tranzacţie. 

Punctele de fidelitate speciale acordate de catre comerciantii Parteneri speciali pentru tranzactiile efectuate in locatiile 

acestora pot fi utilizate numai in locatiile proprii si numai prin utilizarea cardului de credit. 

                                                           
1
 BRD acordă punctele de fidelitate de bază automat la fiecare tranzactie, permanent pe durata Programului de fidelitate 

2 Acestea sunt valorile tranzacţiilor / ale punctelor suplimentare stabilite de BRD numai pentru perioada de lansare a Programului de fidelitate si sunt 

supuse modificărilor. 

 



La utilizare, valoarea unui punct de fidelitate este de 0,005 Lei (atat pentru punctele de fidelitate clasice, cat si pentru 

punctele de fidelitate speciale). 

Titularul cardului şi utilizatorii autorizaţi utilizează punctele acumulate, independent unul de celălalt, respectând 

pragul minim / tranzacţie. 

Punctele de fidelitate acumulate pot fi utilizate parţial sau integral. Modalităţile acceptate pentru plata 

cumpărăturilor efectuate în locaţiile Comercianţilor Parteneri BRD sunt următoarele: 

a)    doar din punctele de fidelitate acumulate; 

b)   din punctele de fidelitate acumulate şi diferenţa din linia de credit disponibilă pe cardul de credit; 

c)    din punctele de fidelitate acumulate şi diferenţa din numerar. 

In cazul efectuarii unei tranzactii din puncte in locatiile unui comerciant Partener special, ordinea de utilizare este 

urmatoarea: punctele de fidelitate speciale acumulate la comerciantul Partener special respectiv, ulterior puncte de 

fidelitate clasice.  

În urma efectuării tranzacţiilor din puncte clientul va primi si va semna chitanţa emisă la POS-ul Comerciantului 

Partener. Pentru plata mixtă a unei cumpărături, şi din puncte şi din linia de credit disponibilă pecardul de credit 

standard, clientul va primi şi va semna două chitanţe distincte aferente celor două tranzacţii. 

  

SECŢIUNEA 6.5. CONSULTAREA SOLDULUI PUNCTELOR DE FIDELITATE ACUMULATE 

Punctele obţinute de participanţii la Programul de fidelitate se acumulează în contul de puncte aferent cardului de credit. 

Atât titularii, dar şi utilizatorii autorizaţi au posibilitatea de a consulta propriul sold al punctelor de fidelitate acumulate: 

a)    în orice agenţie BRD 

b)   prin serviciul My BRD Contact 

c)    prin extrasul de cont aferent contului cu card de credit ataşat  

d)   la terminalele POS ale Comercianţilor Parteneri BRD 

 

SECŢIUNEA 6.6. REPORTAREA PUNCTELOR DE FIDELITATE ACUMULATE 

Punctele de fidelitate acumulate se reportează automat la reînnoirea cardului de credit. 

Punctele de fidelitate acumulate se pierd în cazul în care cardul de credit nu este reînnoit sau clientul renunţă la card (în 

cazul în care titularul renunţă la card, implicit şi utilizatorii autorizaţi trebuie să renunţe la cardurile lor, şi în consecinţă 

pierd şi punctele de fidelitate). 

 

SECŢIUNEA 6.7. VALABILITATEA PUNCTELOR DE FIDELITATE 

Punctele de fidelitate clasice au o perioada de valabilitate de 24 luni (toate punctele clasice acumulate in decursul unei 

luni L expira in ultima zi a lunii L+24).  

Durata de valabilitate a punctelor de fidelitate speciale va fi adusa la cunostinta participantilor pe site-ul oficial al 

cardului.    

 

 

SECŢIUNEA 7. VALOAREA PUNCTELOR DE FIDELITATE UTILIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

DE FIDELITATE 

BRD îsi rezervă dreptul de a modifica atât numărul punctelor de fidelitate acordate cât şi valoarea unui punct de fidelitate 

la utilizare. 

 

 

SECŢIUNEA 8. TAXE ŞI IMPOZITE 

Acordarea punctelor de fidelitate de către BRD participanţilor la Program echivalează cu acordarea de premii în bani. 

Premiile în bani sunt considerate venituri individuale brute provenite din campanii promoţionale şi dacă depăşesc 

valoarea de 600 Lei se supun impozitării conform Codului Fiscal în vigoare. 

Pragul maxim stabilit de BRD la utilizarea punctelor de fidelitate acumulate este de 120.000 de puncte / tranzactie, 

valoare ce corespunde sumei de 600 Lei. În acest caz, participanţii la Program sunt exoneraţi de plata impozitului. 

 

 

SECŢIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

 

BRD este operator de date cu caracter personal, notificat catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii 

Datelor cu Caracter Personal prelucrarile de date cu caracter personal si inregistrat cu numarul 1788 in Registrul de 

evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.   

 

Prezenta secţiune este completată de prevederile Contractului pentru emiterea cardului de credit. 

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, dispuneţi de următoarele drepturi: dreptul de informare, de acces la 

date, de intervenţie asupra datelor, de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa 

justiţiei. 

În cazul în care participanţii doresc să îşi exercite drepturile mai sus menţionate, conform legii, aceştia pot transmite o 

cerere în acest sens, pe adresa: BRD-Groupe Société Générale, Bd Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1, Bucureşti, 

Departamentul Marketing si Management Produse. 

Participanţii îşi pot exprima refuzul ca datele personale să fie folosite în scopuri de marketing sau cedate către terţi, 

printr-o notificare transmisă la adresa menţionată în paragraful de mai sus. 



Participanţii la Programul de fidelitate sunt de acord cu participarea la acţiuni publicitare ce însoţesc sau rezultă în urma 

prezentului Program, fără alte obligaţii sau plăţi din partea BRD. 

 

 

SECŢIUNEA 10. LITIGII 

Eventualele divergenţe apărute între BRD şi participanţii la prezentul Program de fidelitate se vor rezolva pe cale 

amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române 

competente. 

Legea aplicabila este legea romana. 

 

 

SECŢIUNEA 11. ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI OFICIAL 

BRD îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial printr-un Act aditional. Orice modificare survenită 

pe perioada desfăşurării Programului va intra în vigoare numai după afişarea în unităţile BRD şi pe site-ul oficial al 

cardului. BRD îşi va informa clienţii şi prin intermediul extrasului de cont aferent Programului, transmis lunar clientului. 

În cazul în care BRD constată că un participant nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate în Regulamentul 

Oficial al Programului de fidelitate, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin 

participantului, fără alte despăgubiri sau plăţi. 

Campania poate inceta sau sa fie suspendata in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit 

in conditiile legii.  

In contextul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil si inevitabil de 

catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin 

Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: calamitati naturale, razboaie, 

incendii, inundatii, greve, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior 

intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc. De asemenea, 

prin caz fortuit se intelege un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi chemat sa 

raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs. 

 

 

 


