
 

1.  
LISTĂ DE PROMOŢII ŞI  

LISTĂ DE TARIFE ŞI COMISIOANE 
 

Fii mereu informat! Detalii suplimentare poţi afla la birourile de credit, direct de la operatorii noştri sau accesând 
www.carrefour.ro.  
                                                                                      ...în plus ai până la 47 zile de GRAŢIE, profită şi de acest avantaj! 
 

 
     

 

24 / 48 / 60 RATE IEFTINE, pot fi accesate la emiterea si utilizarea cardurilor 
Carrefour sau la utilizarea cardurilor BRD Finance Mastercard. La utilizare, promotiile 
sunt disponibile doar la casa info. 

 
24 / 48 / 60  

RATE IEFTINE 
 

 

CREDIT RESPIRO 

Prin ”Credit RESPIRO” ai grație extinsă 3 luni! Creditul este disponibil  pentru  ORICE 
CUMPĂRĂTURI în valoare cumulta de min. 2.000 lei la emiterea cardului Carrefour 
Mastercard. 

 
3 / 6 / 9 rate 

0% DOBÂNDĂ  
carduri Carrefour 

 
 

Promoțiile 3 / 6 / 9 RATE 0% DOBÂNDĂ se adresează clienţilor care doresc să 
achiziţioneze produse din hipermarketurile Carrefour: la emiterea unui card Carrefour cu 
primă cumpărătură, la plata prin cardurile Carrefour la POS-urile din magazine și la 
plata pe www.carrefour.ro, indiferent de valoarea și tipul bunurilor (inclusiv plata facturilor 
prin PayPoint și achiziția de bilete pentru diverse evenimente, plata realizându-se la casa 
recepție clienți).  

 

3 / 6 / 9 / 12 rate 
0% DOBÂNDĂ 

carduri BRD Finance 
 

Promoțiile 3 / 6 / 9 / 12 RATE 0% DOBÂNDĂ sunt disponibile la plata produselor in 
hipermarketurile Carrefour si pe www.carrefour.ro, prin cardurile BRD Finance 
Mastercard. Promoția 12 rate 0% DOBÂNDĂ este disponibilă la casa info în perioada 
09.12.2019 - 02.01.2020 pentru produse nealimentare în valoare cumulată de min. 2.000 
lei. 

 
 

 

12 / 24 / 36 rate 
0% DOBÂNDĂ  
carduri Carrefour 

09.12.2019 - 02.01.2020 
 

Promoțiile 12 / 24 / 36 RATE 0% DOBÂNDĂ se adresează clienţilor care doresc să 
achiziţioneze produse nealimentare în valoare cumulată de min. 2.000 lei pentru 12 rate 
0% dobândă / min. 3.500 lei pentru 24 rate 0% dobândă / min. 5.000 lei pentru 36 rate 
0% dobândă, la emiterea unui card Carrefour Mastercard cu primă cumpărătură sau la 
plata acestora la POS-ul de la casa info și pe www.carrefour.ro pentru plata online a 
produselor.  

 

http://www.carrefour.ro/
http://www.carrefour.ro/
http://www.carrefour.ro/


 

LISTĂ DE PROMOŢII ŞI  
LISTĂ DE TARIFE ŞI COMISIOANE 

Formula după care este stabilită dobânda aferentă contractelor de carduri Carrefour Mastercard emise începând cu 
06.05.2019 este următoarea: valoarea indicelui de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), calculat pe 
baza tranzacţiilor interbancare pentru lei, calculat la finalul fiecarui trimestru și publicat pe pagina de internet a Bancii 
Naționale a României, împărţită la 12, la care se adaugă 2,18 puncte procentuale. Dobânda va fi actualizată conform 
formulei de mai sus în prima zi lucrătoare după data de 5 din lunile ianuarie, aprilie, iulie, octombrie. Costurile aferente 
cardurilor Carrefour Mastercard emise începând cu 06.05.2019 sunt următoarele: comision emitere card=35 lei; comision 
reînnoire card=45 lei; comision blocare card la cerere=25 lei; comision refacere/ înlocuire card=45 lei; comision regenerare 
PIN=10 lei; comision schimbare PIN la ATM= 2 lei; comision interogare sold la ATM şi POS= 2 lei; comision unic pentru 
servicii prestate la cererea consumatorului= 200 lei; comision refuz de plată nejustificat=6 lei; comision utilizare card ATM 
BRD =1,9%+3 lei, min. 5 lei; comision utilizare card ATM România alte bănci =1,9%+3 lei, min. 5 lei; comision utilizare card 
ATM străinătate= 2%+5 lei, min. 30 lei; comision lunar de administrare=4 lei. 
 

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.  
 
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 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.  
 
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.  
 
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 card 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. 
 
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.  
 

Exemplu de rambursare tranzacție de 5.367 lei prin “PLATA ÎN RATE” la utilizarea cardului de credit  Carrefour Mastercard - 
valoare rată lunară: 309 lei (cu excepția ultimei rate de 197,30 lei); durată contract: 23 luni; DAE 32,92%; cost total credit: 
1.628,30 lei (include dobânda anuală variabilă 28,80%, valabilă între 06.10.2019 - 05.01.2020 și comisionul lunar de 
administrare credit: 4 lei); valoare totală credit: 5.367 lei; valoarea totală plătibilă: 6.995,30 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 orientative şi nu au valoare contractuală. 

 


