
 1 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

”Cumperi de pe carrefour.ro și primești înapoi 100 lei pe cardul tău”  

 

 

SECŢIUNEA 1 DURATA ŞI ORGANIZATORII CAMPANIEI 

 

Campania “Cumperi de pe carrefour.ro și primești înapoi 100 lei pe cardul tău” se desfăşoară în 

perioada 18.06.2020 - 17.07.2020 (denumită în continuare Perioada Campaniei) pe site-ul 

www.carrefour.ro și se adresează tuturor deținătorilor unui card de credit Mastercard emis de BRD 

Finance IFN SA.  

 

Organizatorul campaniei este: 

 

BRD Finance IFN S.A., având sediul social în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, Turn BRD, et. 

15, camera 241, sect. 1, cod poştal 011171, România, capital social 81.700.000 lei, înmatriculată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/6083/15.04.2004, CUI 16334236, CIF RO 16334236, RAJ 505393, 

înscrisă în Registrul General deschis la BNR  sub nr. RG-PJR-41-110035 / 29.11.2006 şi în Registrul 

Special deschis la  BNR sub nr. RS-PJR-41-110005/29.11.2006, înregistrată în Registrul Instituţiilor de 

Plată  sub nr. IP-RO-0002/28.04.2011, cont bancar IBAN RO47BRDE450SV02998364500, deschis la 

BRD SMC, denumită în continuare Organizator. 

 

 

SECŢIUNEA 2    DREPTUL DE PARTICIPARE 

 

La această campanie poate participa orice persoană fizică care îndeplineste cumulativ, următoarele 

condiții:  

- deţine un card de credit Mastercard emis de BRD Finance    

- în Perioada Campaniei realizează prin cardul Mastercard emis de BRD Finance o tranzacție de 

minimum 1.000 lei pe www.carrefour.ro, prin oricare din produsele disponibile (Rate cu 0% 

dobândă sau Grație) 

Participarea la această campanie implică acceptarea prezentului Regulament. 

 

 

SECŢIUNEA 3 DESCRIEREA BONUSURILOR 

 

Bonusul campaniei constă în acordarea a 100 lei net (111,11 lei valoare brută), prin depunere pe 

contractul de credit, pentru orice tranzacție de minimum 1.000 lei efectuată pe site-ul www.carrefour.ro 

printr-un card de credit Mastercard emis de BRD Finance, în Perioada Campaniei. 

Condiţia pentru primirea bonusului este ca la data generării raportului cu câştigători, 27.07.2020, 

contractul aferent cardului de credit Mastercard emis de BRD Finance să aibă status “activ” (nu 

închis sau în proces de închidere) şi nicio restanţă curentă la plată.  

 

 

SECŢIUNEA 4 DERULAREA CAMPANIEI 

 

Bonusul se acordă o singură dată pe card pentru fiecare tranzacție eligibilă, tuturor clienţilor care 

îndeplinesc toate condiţiile de la Secţiunile 2 și 3 ale prezentului Regulament. 

 

Depunerea pe contractul de credit a sumei de bani aferente tranzacţiilor eligibile conform Secţiunii 3 a 

Regulamentului se va efectua de către Organizator pentru clienţii eligibili în data de 28.07.2020. 

Bonusul va fi vizibil pe contractele clienților după 2 zile lucrătoare de la depunere. 

http://www.carrefour.ro/
http://www.carrefour.ro/
http://www.carrefour.ro/
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SECȚIUNEA 5     TAXE ȘI IMPOZITE 

 

Impozitul pe veniturile obţinute de persoanele fizice beneficiare ale bonusurilor, cade în sarcina 

exclusivă a BRD Finance IFN S.A., conform prevederilor Codului fiscal, cap. X - Venituri din alte 

surse, art. 114, 115 și 116.  

Orice alte contribuţii şi taxe în afară de impozitul reţinut la sursă care se reţine şi se plăteşte de către 

BRD Finance IFN S.A., cad în sarcina beneficiarului de venit.  

 

 

SECŢIUNEA 6   PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

 

Prelucrarea datelor participanților în contextul Campaniei este realizată în conformitate cu documentul 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anexată prezentului Regulament, prin 

care participanții au fost informați cu privire la modul în care le sunt prelucrate datele cu caracter 

personal în contextul prezentei campanii desfășurate de BRD Finance IFN SA, precum și cu privire la 

drepturile conferite de lege în calitate de persoană vizată.  

Documentul este disponibil gratuit, oricărui participant, pe site-ul www.carrefour.ro și pe 

www.brdfinance.ro.   

 

 

SECŢIUNEA 7     CAZURI DE EXONERARE 

 

Dacă o situaţie de forţă majoră sau de caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea 

Regulamentului şi continuarea campaniei “Cumperi de pe carrefour.ro și primești înapoi 100 lei pe 

cardul tău”, organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor pentru 

perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Codul Civil. 

Dacă Organizatorul invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la 

campania “Cumperi de pe carrefour.ro și primești înapoi 100 lei pe cardul tău” existenţa 

acesteia/acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia situației de forţă majoră sau de caz fortuit. 

 

 

SECŢIUNEA 8      CONTESTAŢII  

 

Cererea scrisă, expresă şi motivată, a participanţilor la prezenta campanie în vederea sesizării 

Organizatorului cu privire la nerespectarea Regulamentului trebuie transmisă către BRD Finance IFN 

S.A., telefonic (021.301.48.30 – apel cu tarif normal) sau prin email (contact.brdf@brd.ro) în termen de 

1 zi lucrătoare de la vizualizarea bonusului pe contract. Orice sesizare în acest sens depusă după 

trecerea termenului de mai sus nu va produce efecte. Următoarele 5 (cinci) zile calendaristice sunt 

destinate soluţionării eventualelor contestaţii care ar putea fi formulate conform celor menţionate 

anterior.  

 

 

SECŢIUNEA 9     SESIZĂRI 

Reclamaţiile cu privire la acordarea bonusului trebuie transmise către BRD Finance IFN S.A., 

telefonic (021.301.48.30 – apel cu tarif normal) sau prin email (contact.brdf@brd.ro) în termen de o zi 

lucrătoare de la data vizualizarii bonuslui pe contract. 

Reclamaţiile efectuate după data de 01.08.2020, nu vor fi luate în considerare şi nu vor fi 

responsabilitatea Organizatorului. În caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de 

natură a afecta imaginea Organizatorului, aceştia îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare 

pentru remedierea situaţiei apărute. 

http://www.carrefour.ro/
http://www.brdfinance.ro/
mailto:contact.brdf@brd.ro
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SECŢIUNEA 10 DISPOZIŢII FINALE 

 

Regulamentul oficial al campaniei va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul 

www.carrefour.ro și pe www.brdfinance.ro. Participarea la această campanie implică obligativitatea 

respectării prevederilor prezentului Regulament. 

Organizatorul campaniei își rezervă dreptul de a îmbunătăţi sau modifica prezentul Regulament prin 

întocmirea unui act adiţional, urmând ca modificările să intre în vigoare numai după aducerea acestora 

la cunoştinta clienţilor. 

 

                                                                                                         

Organizator, 

BRD Finance IFN S.A.  

 

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

