
1. CUM POT SA OBTIN CARDUL CARREFOUR MASTERCARD? 

 

Foarte simplu! Vino cu:  

 actul tau de identitate - original si copie 

 document care sa ateste veniturile in situatia in care informatiile necesare nu sunt disponibile 
in baza de date ANAF 

la birourile Servicii Financiare din magazinele Carrefour. Primesti un raspuns rapid, iar daca cererea ta 

este acceptata, se calculeaza limita de credit si in cateva ore poti pleca acasa cu produsele pe care ti 
le doresti.  

 

2. EXISTA AVANTAJE SPECIALE? 

 

Bineinteles, exista in permanenta promotii speciale (vezi zona de promotii) pentru posesorii cardurilor 
Carrefour MasterCard! Esti anuntat atat prin intermediul extrasului de cont care se emite lunar, cat si 
prin sms.  

Ai la dispozitie urmatoarele modalitati de plata:   

 12 / 24 / 36 RATE 0% DOBÂNDĂ pentru achiziția oricăror produse nealimentare în valoare 
cumulată de min. 1.000 lei pentru 12 rate 0% dobândă / min. 2.500 lei pentru 24 rate 0% 
dobândă / min. 3.500 lei pentru 36 rate 0% dobândă, în perioada 11 aprilie – 22 mai 2019.  

Promoțiile sunt disponibile în hipermarketuri doar la casa info și pe www.carrefour.ro 

 3 / 6 / 9 RATE 0% DOBANDA pentru achizitia oricaror produse, la POS-urile din hipermarket -
uri si pe www.carrefour.ro, inclusiv plata facturilor prin PayPoint si plata biletelor pentru diferite 
evenimente (achitate la casa receptie clienti) 

 24 / 48 / 60 Rate Ieftine pot fi accesate la cumparaturi cumulate de min. 1.000 lei pentru 24 
Rate Ieftine, respectiv 2.500 lei pentru 48 si 60 Rate Ieftine - produsele sunt disponibile doar la 
casa info   

 rambursare cu 0% dobanda in perioada de gratie (18-47 zile) 

 platesti comod, in sume minime lunare incepand de la 19 lei/luna, cu o dobanda lunara de 
2,36% (pentru carduri emise din 15.01.2015, valabila in perioada 06.02.2019 – 05.05.2019). 

 

Exemple reprezentative de rambursare:  

 

Exemplu de rambursare a unei tranzacţii în valoare de 3.000 lei, prin "3 RATE 0% DOBÂNDĂ" oferită 

de BRD Finance IFN SA la emiterea cardului de credit Carrefour Mastercard: dobândă anuală fixă: 0%; 

DAE: 9,85%; valoarea ratei lunare: 1.004 lei; durata contractului de credit: 3 luni ; costul total al 

creditului: 47 lei (ce include comisionul lunar de administrare credit de 4 lei și comisionul de emitere 

card de 35 lei); valoarea totală a creditului: 3.000 lei; valoarea totală platibilă: 3.047 lei. Comisionul de 

emitere card se percepe la emiterea cardului de credit. Asigurarea de viaţă nu este disponibilă pentru 

această tranzacţie. Prezentele informaţii sunt orientative şi nu au valoare contractuală.  

Exemplu de rambursare a unei tranzacţii în valoare de 4.800 lei, prin "24 RATE 0% DOBÂNDĂ" oferită 

de BRD Finance IFN SA la emiterea cardului de credit Carrefour Mastercard: dobândă anuală fixă: 0%; 

DAE: 2,65% valoarea ratei lunare: 204 lei; durata contractului de credit: 24 luni; costul total al creditului:  

131 lei (ce include comisionul lunar de administrare credit de 4 lei și comisionul de emitere card 35 lei); 

valoarea totală a creditului: 4.800 lei; valoarea totală plătibilă: 4.931 lei. Comisionul de emitere card se 

percepe la emiterea cardului de credit. Asigurarea de viaţă nu este disponibilă pentru această 

tranzacţie. Prezentele informaţii sunt orientative şi nu au valoare contractuală.  

Exemplu de rambursare a unei tranzacții în valoare de 3.000 lei, prin “Credit RESPIRO” oferită de 

BRD Finance IFN S.A la emiterea cardului de credit Carrefour Mastercard: dobândă anuală fixă: 36%; 

DAE: 41,38%; valoarea ratei lunare: 145,99 lei; durata contractului de credit: 36 rate, la care se adaugă 

http://carrefour.ro/promotii-cardul-de-credit.html
http://www.carrefour.ro/


o perioadă de grație de 3 rate (durata totală a creditului: 39 rate); costul total al creditului: 2.302 ,64 lei 

(ce include dobândă anuală fixă, comisionul de analiză dosar de 100 lei, comisionul lunar de 

administrare credit de 4 lei și comisionul de emitere card de 35 lei); valoarea totală a creditului: 3.000 

lei; valoarea totală plătibilă: 5.302,64 lei. Pe parcursul perioadei de grație, clientul va plăti comisionul 

de emitere card – 35 lei și comisionul lunar de administare – 4 lei. În calculul DAE şi al ratei lunare nu 

este inclusă prima de asigurare de viaţă, fiind datorată numai dacă clientul va opta pentru aceasta prin 

contractul de card. Prezentele informaţii sunt orientative şi nu au valoare contractuală.  

Exemplu de rambursare a unei tranzacţii în valoare de 10.000 lei, prin "48 RATE IEFTINE" oferită de 

BRD Finance IFN S.A. la emiterea cardului de credit Carrefour Mastercard: dobândă anuală fixă: 12%; 

DAE: 14,40%; valoarea ratei lunare: 269,97 lei; durata contractului de credit: 48 luni; costul total al 

creditului: 2.993,56 lei (ce include dobândă anuală fixă, comisionul de analiză dosar de 100 lei, 

comisionul lunar de administrare credit de 4 lei și comisionul de emitere card de 35 lei); valoarea totală 

a creditului: 10.000 lei; valoarea totală plătibilă: 12.993,56 lei. Comisionul de emitere c ard se percepe 

la emiterea cardului de credit. În calculul DAE şi al ratei lunare nu este inclusă prima de asigurare de 

viaţă, fiind datorată numai dacă clientul va opta pentru aceasta prin contractul de card. Prezentele 

informaţii sunt orientative şi nu au valoare contractuală.  

Exemplu de rambursare a unei tranzacţii în valoare de 10.000 lei, prin “48 RATE IEFTINE” oferită de 

BRD Finance IFN S.A. la utilizarea cardului de credit Carrefour Mastercard: dobândă anuală fixă: 12%; 

DAE: 13,59%; valoarea ratei lunare: 267,34 lei; durata contractului de credit: 48 luni; costul total al 

creditului: 2.832,32 lei (ce include dobândă anuală fixă si comisionul lunar de administrare credit de 4 

lei); valoarea totală a creditului: 10.000 lei; valoarea totală plătibilă: 12.832,32 lei. Pentru administrarea 

contractului de emitere card, se percepe lunar un comision de 4 lei, indiferent de numărul și tipul 

tranzacţiilor efectuate. În calculul DAE şi al ratei lunare nu este inclusă prima de asigurare de viaţă,  

fiind datorată numai dacă clientul a optat pentru aceasta prin contractul de card. Prezentele informaţi i  

sunt orientative şi nu au valoare contractuală.  

Exemplu de rambursare tranzacție de 5.367 lei prin “PLATA ÎN RATE” la utilizarea cardului de 
credit  Carrefour Mastercard - valoare rată lunară: 369 lei (cu excepția ultimei rate de 355 lei); durată 
contract: 18 luni; DAE 32,30%; cost total credit: 1.261,47 lei (include dobânda anuală variabilă – 

28,32%, valabilă între 06.02.2019 - 05.05.2019 și comisionul lunar de administrare credit: 4 lei); valoare 
totală credit: 5.367 lei; valoarea totală plătibilă: 6.628,47 lei. Pentru administrarea contractului de 
emitere card, se percepe lunar un comision de 4 lei, indiferent de numărul si tipul tranzacţiilor efectuate.  

În calculul DAE și al ratei lunare nu este inclusă prima de asigurare de viață, aceasta având caracter 
opțional. Informațiile sunt orientative și nu au valoare contractuală.  

 

Exemplu de rambursare a unei tranzacţii în valoare de 5.367 lei, prin “PLATA CU PERIOADĂ DE 

GRAŢIE” oferită de BRD Finance IFN S.A. la utilizarea cardului de credit Carrefour MasterCard, în 

timpul perioadei de maximum 47 de zile de graţie: dobândă anuală fixă: 0%; DAE: 0,9%; valoarea ratei 

unice: 5.371 lei; durata: între 18-47 de zile, în funcţie de data efectuării tranzacţiei, conform contract; 

costul total al creditului: 4 lei (ce include comisionul lunar de administrare credit de 4 lei);  valoarea 

totală a creditului: 5.367 lei; valoarea totală plătibilă: 5.371 lei. Pentru administrarea contractului de 

emitere card, se percepe lunar un comision de 4 lei, indiferent de numărul și tipul tranzacţiilor efectuate.  

Asigurarea de viaţă nu este disponibilă pentru această tranzacţie. Prezentele informaţii sunt orientat ive 

şi nu au valoare contractuală. 

 

 


