REGULAMENTUL PROGRAMULUI “RATE FARA DOBANDA”
ATASAT CARDURILOR DE CREDIT BANCPOST

1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI
1.1 Programul de “rate fara dobanda” atasat cardurilor de credit emise de catre Bancpost si denumit in
continuare “Program” este organizat si desfasurat de catre Bancpost S.A., (denumit în continuare
Organizator), cu sediul central în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 6A, sector 2, Bucureşti, înregistrată
la Registrul Comerţului sub nr. RO 404416, cod unic de înregistrare J/40/9052/1991, atribut fiscal R,
avand numar de Operator de date cu caracter personal nr.767 pentru servicii financiare-bancare si
nr.1826 in scopuri de reclama, marketing si publicitate si organizare de campanii promotionale cu
atribuirea de premii. Programul se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ale
carui termeni si conditii sunt obligatorii pentru toţi participanţii.
1.2. Detinatorii cardurilor de credit Bancpost, sunt inscrisi automat in Programul de rate fara dobanda
în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament. Prin efectuarea de tranzactii in cadrul Programului,
participantii isi asuma obligatia de a respecta conditiile prezentului regulament.

2. LOCUL DE DESFASURARE, DURATA PROGRAMULUI SI PARTICIPANTII
2.1. Programul se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in locatiile desemnate ale comerciantilor
participanti in program. Comerciantii participanti in program sunt listati pe site-ul Bancpost la adresa
www.bancpost.ro/ratefaradobanda si sunt semnalizati in locatii fizice prin prezenta unui insemn de
acceptare specific. In mod exceptional, la unii comercianti parteneri exista posibilitatea de a avea un
numar extins de rate fara dobanda fata de cel standard afisat in incinta magazinului partener. Aceasta
situatie va fi semnalizata pe site-ul Bancpost la rubrica comercianti parteneri/promotii. Rubrica promotii
va cuprinde numarul extins de rate si perioada de valabilitate a acestora.
2.2. Programul rate fara dobanda se desfasoara in perioada 01.01.2014 – 31.12.2014. Organizatorul isi
rezerva dreptul sa decida în orice moment extinderea Programului.
2.3. Participa in cadrul programului toate tranzactiile efectuate in sistemul de rate fara dobanda
realizate cu cardurile de credit Bancpost American Express (Green si Gold), VISA (Electron, Classic si
Gold) si MasterCard (WIZZ MasterCard World) incepand cu data de 01.01.2014 pana la data de
31.12.2014.
2.4. La incetarea programului, tranzactiile efectuate, la solicitarea clientului, in cadrul Programului vor fi
tratate in sistem drept rate fara dobanda, in sensul descris la art 3.4, pana la acoperirea integrala a
acestora de catre detinatorul de card de credit.

3. MECANISMUL PROGRAMULUI
3.1. Posesorii care utilizeaza cardul de credit Bancpost la Comerciantii Parteneri Bancpost ce ofera
facilitatea Rate fara dobanda, au posibilitatea sa opteze, la momentul efectuarii platii, pentru realizarea
tranzactiei (in vederea rambursarii) intr-un numar de rate lunare egale, calculate fara dobanda, in
conformitate cu numarul maxim de rate fara dobanda agreat de Organizator cu fiecare comerciant
partener in parte.
3.2. Numarul de rate lunare fara dobanda, variaza de la un comerciant la altul si este afisat vizibil in
locatia Comerciantului Partener. Numarul de rate fara dobanda pentru care a optat detinatorul de card
apare tiparit pe chitanta POS la autorizarea tranzactiei. Chitanta semnata de catre detinatorul de card
face dovada acceptarii de catre acesta a efectuarii platii in rate fara dobanda in conditiile prevazute in
prezentul Regulament.

3.3. Tranzactia procesata conform acestui program va afecta disponibilul cardului de credit imediat;
valoarea tranzactiei va fi diminuata din limita de credit disponibila la data tranzactiei. Lunar, urmare a
achitarii ratei stabilite prin acest program, limita de credit va fi reintregita cu contravaloarea achitata.
Prin intermediul extrasului de cont lunar clientii vor fi notificati cu privire la perioada tranzactiei
(numarul total de rate lunare) si valoarea ratei lunare (valoarea tranzactiei/numarul de rate).
3.4 Detinatorul de card are optiunea de rambursare integrala a sumei totale utilizate la sfarsitul ciclului
de tranzactionare, respectiv perioada cuprinsa intre a doua zi de la data emiterii extrasului de cont si
pana la data emiterii urmatorului extras de cont (incluzand rata lunara aferenta tranzactiilor inregistrate
conform acestui program), caz in care va beneficia de perioada de gratie asa cum este descris in
Contractul de emitere card de credit. In acest mod detinatorul de card beneficiaza de plata in rate fara
dobanda.
3.5 Organizatorul nu limiteaza optiunile de rambursare ale detinatorului de card, astfel incat acesta are
posibilitatea sa ramburseze suma minima de plata, calculata conform contractului de emitere card de
credit, caz in care se va calcula dobanda standard pentru suma ramasa neachitata din rata lunara
postata in contul cardului de credit. Clientul poate achita anticipat contravaloarea cumparaturii cu rate
lunare fara dobanda fara costuri suplimentare.
3.6 Suma minima de plata, suma utilizata pana la sfarsitul perioadei de tranzactionare si valoarea ratelor
viitoare sunt evidentiate in extrasul lunar.

4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
4.1. Fiecare participant exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se
face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existent drepturilor
prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;
(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Bancpost SA, la cerere si in mod gratuit, pentru o
solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de
catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in
forma scrisa, datata si semnata catre Bancpost SA, la adresa mentionate mai sus, in care se vor
comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului
de identitate;
(iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea,
blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma
legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii:
se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor
mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i
se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
(iv) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate
de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in
care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa
o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele
asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i
se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.
(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea
sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei
prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele
aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori
alte asemenea aspecte;

(vi) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, i-au fost
incalcate.
4.3. Bancpost S.A. este operator de date cu caracter personal si a notificat catre ANSPDCP prelucrarile
de date cu caracter personal in scopul realizarii activitatii de creditare si a activitatii de marketing, fiind
inregistrat cu numarul 1826 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.
5. DIVERSE
5.1. Eventualele litigii intre Bancpost S.A. si participantii in Program se vor solutiona pe cale amiabila, iar
in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele
judecatoresti competente.
5.2. Organizatorul programului isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament prin intocmirea
unui Act aditional, urmand ca modificarile sa intre in vigoare numai dupa publicarea acesteia pe site-ul
www.bancpost.ro.
Programul „Rate fara dobanda” poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora,
caz fortuit sau in orice alte situatii in care Organizatorul este in imposiblitate, din motive independente
de vointa sa, de a mai continua. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui detinator de card
de credit Bancpost American Express (Green si Gold), VISA (Electron, Classic si Gold) si MasterCard (WIZZ
MasterCard World) in orice unitate Bancpost si pe site-ul www.bancpost.ro/ratefaradobanda.
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