REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI DE RATE
CU 0% DOBANDA

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI
1.1 Programul de rate cu 0% dobanda atasat cardurilor BCR, denumit in continuare “Program” este
organizat si desfasurat de Banca Comerciala Romana S.A., societate administrata in sistem dualist
(denumita în continuare BCR), cu sediul central în Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Cod
Postal 030023, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/90/1991, CIF RO 361757, avand numar de
Operator de date cu character personal 3776 si 3772.
Programul se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ale carui termini si conditii
sunt obligatorii pentru toţi participanţii.
1.2 Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica oricand Regulamentul, urmând ca astfel de modificari
sa intre in vigoare in momentul comunicarii lor prealabile catre participanti.
1.3 Detinatorii cardurilor de credit BCR, sunt inscrisi automat in Programul de rate cu 0% dobanda în
condiţiile prevăzute de prezentul Regulament. Pentru participarea in Programul, participanţii sunt de
accord să respecte prevederile prezentului Regulament al Programului (denumit în continuare
“Regulament”).
De asemenea, îsi asumă obligaţia de a consulta site-ul oficial BCR, www.bcr.ro si www.powercard.ro
pentru a afla ultimele informatii cu privire la conditiile Programului.
1.4 Regulamentul va fi disponibil în mod gratuity oricărui solicitant / detinator de card de credit, în orice
unitate BCR si pe site-urile www.bcr.ro si www.powercard.ro.

SECŢIUNEA 2. TERMENI ŞI DEFINIŢII
2.1 Rate fara dobanda – reprezinta o modalitate de plata prin card ce poate fi accesata de catre
detinatorii de carduri de credit BCR numai la Comerciantii Parteneri BCR. Valoarea tranzactiei efectuata
in sistem de rate fara dobanda va fi impartita automat intr-un numar de rate lunare egale pentru care
Banca va calcula un procent de 0% dobanda numai daca detinatorul de card ramburseaza intregral in
fiecare luna pana la data scadenta “soldul nou” din extrasul de cont. Numarul de rate fara dobanda poate
varia in functie de Comerciantul Partener BCR.
2.2 Comerciant Partener - Comerciantul care este de accord să participe in Program si sa ofere
detinatorilor de carduri de credit BCR posibilitatea de a cumpara in rate cu 0% dobanda.

SECŢIUNEA 3. ZONA DE DESFASURARE
3.1 Programul se desfasoara exclusive pe teritoriul Romaniei, in locatiile Comerciantilor Parteneri BCR
care ofera facilitatea rate cu 0% dobanda, conform Programului BCR disponibilpe site-urile oficiale BCR,
www.bcr.ro si www.powercard.ro. Lista Comerciantilor Parteneri inclusi in acest program este disponibila
pe site-ul oficial,www.powercard.ro.
Programul de rate cu 0% dobanda precum si numarul de rate lunare oferit sunt afisate in locatiile
Comerciantilor Parteneri prin stickere BCR.

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE
4.1
In
Program
suntînscrisiîn
mod
automat
sigratuit,
toţiclienţiipersoanefizice
cu
domiciliul/resedinţaînRomânia, cu varsta de peste 18 ani care detinunuldintrecardurile de credit BCR

inrolate in Program sicare, lamomentulefectuariitranzactiei la ComerciantiiParteneriai BCR, solicitaplata in
rate cu 0% dobanda.
4.2 Cardurile de credit inrolate in Program sunt:
POWERCARD BCR Standard Visa
POWERCARD BCR Standard MasterCard
POWERCARD BCR Standard Contactless Visa
POWERCARD Gold Visa
POWERCARD Gold MasterCard
BCR MasterCard GOLD EUR
BCR Wizz Air
EPB Platinum MasterCard
EPB World Signia MasterCard

SECŢIUNEA 5. DURATA PROGRAMULUI DE RATE CU 0% DOBANDA
5.1 Programulincepe la 19 Noiembrie 2010 si se vadesfasurapeintreagadurata de valabilitate a
cardurilormentionate la Sectiunea 4.Cardul de Credit emis de BancapentruDetinator/Utilizator are
perioada
de
valabilitateinscriptionatapesuprafataacestuia.
DacaDetinatorulrespectaclauzelecontractualece au stat la bazaemiteriiCardului deCredit, aceste se
reinnoieste automat de catreBanca.
5.2
Organizatorulisirezervadreptulsadecidaînorice
moment
incetareaProgramului,
decizieceva
ficomunicatădetinatorilor de carduri de credit cu celpuţin 30 de zileînainte de data incetariisiva fi afisata
inunitatile BCR, pe site-ulwww.bcr.rosipewww.powercard.ro.
5.3 Tranzactiileefectuate in cadrulProgramuluipana la data incetariiacestuiavor fi tratate in sistem de rate
cu0% dobandapana la acoperireaintegralaaacestora de catredetinatorul de card de credit.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI
6.1 Persoanele care utilizeazacardul de credit BCR la
cu0% dobanda, au posibilitateasaopteze, la
vederearambursarii) valoriitranzactieiefectuateintr-un
dobanda, inconformitate cu numarul maxim de
fiecarecomerciantpartener inparte.

ComerciantiiParteneri BCR care oferaplata in rate
momentulefectuariiplatii, pentruesalonarea (in
numar de rate lunareegale, calculate cu 0%
rate cu 0% dobandaagreat de Banca cu

6.2 Numarul de rate lunare cu 0% dobanda, variaza de la uncomerciant la altul in intervalul minim 2 –
maxim12 siesteafisatvizibil in locatiaComerciantuluiPartener al BCR.Numarul de rate cu 0%
dobandapentru care aoptatdetinatorul de card aparetiparitpechitanta POS laautorizareatranzactiei.
Chitantasemnata de catredetinatorul de card face dovadaacceptarii de catreacestaaefectuariiplatii in rate
cu 0% dobanda in conditiileprevazute in prezentulRegulament.
6.3 Tranzactiaprocesata conform acestui program vaafectadisponibilulcardului de credit imediat,
iarsumaaferentarateilunarerambursatevareintregiacestdisponibil. Ratelelunarerezultatevor fi evidentiate
inextrasele de contlunarepeperioadavalabilitatiiacestora.
6.4 Detinatorul de card are optiunea de rambursareintegrala a sumeiutilizate la sfarsitulciclului de
tranzactionare (incluzand rata lunaraaferentatranzactiilorpostate conform acestui program), caz in care
vabeneficia de Perioada de Gratieasa cum estedescris in Conditiile de emitere card de credit. In acest
moddetinatorul de card beneficiaza de plata in rate cu 0% dobanda.

6.5 Banca nu limiteazaoptiunile de rambursare ale detinatorului de card, astfelincatacesta are
posibilitateasa
ramburseze Suma minima de plata, calculata conform Contractului de emitere card de credit, caz in care
se vacalculadobanda standard pentrusumaramasaneachitata din rata lunarapostata in contulcardului de
credit.
6.6 Atatsuma minima de plata cat sisumautilizatapana la sfarsitulciclului de tranzactionaresuntevidentiate
inExtrasul lunar.
6.7 In fiecareluna, incepand cu primul extras generat de la efectuareatranzactiei in rate cu 0% dobanda,
bancavapreciza in extrasul de contcate o rata ce se varegasiatat in listadetaliata a tranzactiilor, cat si in
soldulnoual contului.
6.8 Clientul nu va fi obligatsaachitecontravaloareatranzactieiefectuara in rate cu 0% dobandaintr-o
luna.Bancavaimparticontravaloreatranzactieiefectuata, in rate egalecevor fi inscrise in extraseleurmatoare
(infunctie de numarul de rate), oferindclientuluiposibilitatea de a beneficia de 0%
dobandanumaidacaachita infiecarelunapana la data scadenta 100% soldulnoucomunicat in extrasul de
cont.
6.9 In cazul in care detinatorul nu acopera integral pana la data scadenta din extras soldulnou, bancava
calculadobanda standard la rata scadenta in luna din extras incepand cu data postariiratei cu 0%
dobanda inextras.

SECŢIUNEA 7. LITIGII
7.1 EventualeleneintelegeriaparuteîntreOrganizatorsiparticipanţii la Programul de rate cu 0% dobanda
sevorrezolvapecaleamiabilasau, încazulîn care aceasta nu va fi posibila, litigiilevor fi soluţionate de
instanţelejudecatorestiromanecompetente de la sediul BCR.
7.2 Legeaaplicabiladerulariiprezentului Program estelegearomana.

SECŢIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
8.1 Tuturorparticipanţilor in Program le suntgarantatedrepturileînconformitate cu Legea nr. 677/200.
8.2 Participanţii la Program intrăînbaza de date de detinatoriaiproduselor/serviciilor BCR.
Scopurileconstituiriiacesteiasunt: realizarea de rapoartestatistice cu privire la clienţii, produselesiserviciile
BCR,informareaacestoraprin diverse mijloace de comunicare (postă, e-mail, telefon, SMS sauorice alt
mijloc decomunicare) cu privire la prezentul Program sau la alteacţiunidesfasurateînviitor.
8.3 Fiecare participant la Program si-aexprimatconsimtamantul in mod expressineechivoc cu privire la
prelucrareadatelor sale personale de catreBanca, in scopurilementionate in prezentulRegulamentsi
aredreptul de a solicitaexcluderea din baza de date a BCR, adresand o cerere
scrisăcătre BCR, Bd. ReginaElisabeta nr.5, sector 3, Bucuresti.
8.4 La cerereaparticipanţilor, adresataînscris BCR, banca se obligă:
saconfirmesolicitantuluidacaprelucreazasau nu datele sale personale, în mod gratuit,
pentruosolicitarepe an;
sarectifice, saactualizeze, sablocheze, sasteargasausatransformeîn date anonime, în mod
gratuit,datele a carorprelucrare nu esteconformă cu prevederileLegii nr. 677/2001
privindprotecţiapersoanelor cu privire la prelucrareadatelor cu caracter personal siliberacirculaţie
a acestor date;
saîncetezeîn mod gratuitprelucrareadatelorpersonale ale solicitantului.

8.5 BancaComercialaRomanaprelucrează date personaleînconformitate cu Legea 677/2001,
încalitatedeoperator date personale, sub notificarea cu numărul3772 /3776 transmisă la
AutoritateaNaţională deSupraveghere a PrelucrariiDatelor cu Caracter Personal. Datele cu caracter
personal colectate in cadrulacesteiCampanii nu vor fi dezvaluitecatreterti, cu exceptiacazurilor in care
Organizatorultrebuiesarespecteobligatiileimpuse de legislatia in vigoare. Persoanelefiziceparticipante la
promotie au, conform Legii 677/2001,urmatoareledrepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces
la date (art. 13), dreptul de intervenţieasupradatelor (art. 14), dreptul de opoziţie (art.15), dreptul de a nu
fi supusuneideciziiindividuale (art.17) sidreptul de a se adresajustitiei (art.18).

SECŢIUNEA 9. ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI
9.1 BCR îsirezervădreptul de a modificaprezentulRegulament. Oricemodificaresurvenităpeperioada
desfăsurăriiProgramuluiva intra învigoarenumaidupăafisareaînunităţile BCR sipe site-uloficial
banciiwww.bcr.ro

al

9.2 Reclamatiilereferitoare la Programul de rate cu 0% dobanda se pot adresa la toateunitatile BCR, prin
completareaformularuluipentrureclamatii, urmandcaacesteasa fie solutionateintr-un termen de 30 zile de
ladata inregistrarii.
9.3 RegulamentulProgramului de rate cu 0% dobandaestedisponibil, cu titlugratuit, pepagina de web a
Organizatoruluiwww.powercard.ro sipoate fi consultat la cerere, in toateagentiileOrganizatorului de pe
teritoriulRomaniei.
9.4 Participarea la acest program, prinefectuarea de platibeneficiind de plata in rate cu 0% dobanda,
implicaobligativitateaparticipantilor de a respectaprevederileprezentuluiRegulament.

ACT ADITIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL
PROGRAMULUI DE RATE CU 0% DOBANDA
(denumit in continuare “Actul Aditional”)

Avand in vedere ca:


Organizatorul Programului DE RATE CU 0% DOBANDA (denumit in continuare „Program”) este
S.C. Banca Comerciala Romana S.A., institutie de credit, persoana juridica romana, cu sediul in Bd.
Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod postal 030016, avand Codul Unic de Inregistrare
RO 361757, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, inregistrata in Registrul
Institutiilor

de

Credit

sub

nr.

RB-PJR-40-008/1999,

cont

bancar

cod

IBAN:

RO39RNCB0002B00053474306, deschis la Banca Comerciala Romana S.A.-Centrala, societate
comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat
integral in valoare de 1.625.341.614,50 RON, SWIFT: RNCB RO BU, site: www.bcr.ro, email:
contact.center@bcr.ro, InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice reţea
nationala,+4021.407.42.00 apelabil din strainatatela tarif normal, fiind inregistrata la Autoritatea
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu
caracter personal sub notificarile nr. 3776 si nr. 3772, (denumita in continuare „Organizator”);


In conformitate cu prevederile Sectiunii 1, Pct. 1.2. din Regulamentul Programului DE RATE CU 0%
DOBANDA (denumit in continuare „Regulament”), Organizatorul are dreptul sa modifice
Regulamentul, caz in care participantii vor fi informati cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in vigoare a
modificarii, prin postarea noului Act Aditional pe site-urile www.bcr.ro si www.bundeplata.ro ;



Prin urmare, Organizatorul a decis modificarea Sectiunii 4, Pct. 4.2, motiv pentru care a incheiat
urmatorul Act Aditional in conditiile si termenii specificati mai jos:

Sectiunea 1. DEFINITII SI INTERPRETARE
1.1 Cu exceptia cazului în care se prevede altfel, termenii si expresiile definiti in Regulament, inclusiv
prin trimiterea la un alt document, vor avea acelaşi inteles atunci cand vor fi utilizati in acest Act
Aditional.
1.2 In prezentul Act Aditional, cuvintele la singular vor include si pluralul si vice versa, iar cuvintele la
genul masculin vor include genurile feminin si neutru şi vice versa.
1.3 Imparţirea acestui Act Aditional in Sectiuni se realizează doar în scopul de a facilita trimiterile
facute in cuprinsul acestuia si nu va afecta interpretarea Actului Aditional. Orice trimitere la
„acest/prezentul Act Aditional”, „potrivit acestui/prezentului Act Aditional”, „la acest/prezentul Act
Aditional” precum si la orice alti termeni similari se va referi la prezentul Act Aditional in

integralitatea sa si nu la anumite Sectiuni sau parţi din acesta, si va include orice acord sau
instrument suplimentar sau aflat in conexiune cu acest Act Aditional.

Sectiunea 2. MODIFICARI ALE REGULAMENTULUI
2.1 Incepand cu data de 6 IUNIE 2014 (denumita in continuare „Data Intrarii in Vigoare”) se modifica
pct. 4.2 din cadrul Sectiunii 4 in sensul schimbarii denumirii anumitor carduri de credit si va
deveni dupa cum urmeaza:
„[...] 4.2. Cardurile participante in Program la data intrarii in vigoare a acestui Regulament sunt
cardurile de credit de mai jos:
-

Bun de Plata BCR Standard MasterCard – RON;

-

Bun de Plata BCR Standard Visa – RON;

-

Bun de Plata BCR Standard Contactless Visa – RON;

-

Bun de Plata BCR GoldMasterCard – RON;

-

Bun de Plata BCR Gold Visa – RON;

-

Bun de Plata BCR MasterCardGold – EUR;

-

EPB MasterCard Platinum – RON;

-

EPB MasterCard World Signia – RON;

-

BCR MasterCard Wizz Air – RON.

Sectiunea 3. DISPOZITII FINALE
3.1 Prevederile prezentului Act Aditional fac parte integranta din Regulament, celelalte prevederi ale
acestuia care nu au fost modificate prin prezentul Act Aditional ramanand nemodificate.
3.2 Prezentul Act Adiţional a fost semnat astazi 5 IUNIE 2014.

Organizator
S.C.Banca Comerciala Romana S.A.

ACT ADITIONAL NR. 2 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL
PROGRAMULUI DE RATE CU 0% DOBANDA
(denumit in continuare “Actul Aditional”)

Avand in vedere ca:


Organizatorul Programului DE RATE CU 0% DOBANDA (denumit in continuare „Program”) este
S.C. Banca Comerciala Romana S.A., institutie de credit, persoana juridica romana, cu sediul in Bd.
Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod postal 030016, avand Codul Unic de Inregistrare
RO 361757, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, inregistrata in Registrul
Institutiilor

de

Credit

sub

nr.

RB-PJR-40-008/1999,

cont

bancar

cod

IBAN:

RO39RNCB0002B00053474306, deschis la Banca Comerciala Romana S.A.-Centrala, societate
comerciala pe actiuni administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat
integral in valoare de 1.625.341.614,50 RON, SWIFT: RNCB RO BU, site: www.bcr.ro,email:
contact.center@bcr.ro, InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice reţea
nationala,+4021.407.42.00 apelabil din strainatatela tarif normal, fiind inregistrata la Autoritatea
Nationalade Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu
caracter personal sub notificarile nr. 3776 si nr. 3772, (denumita in continuare „Organizator”);


In conformitate cu prevederile Sectiunii 1, Pct. 1.2. din Regulamentul Programului DE RATE CU 0%
DOBANDA

(denumit

in

continuare

„Regulament”),

Organizatorulare

dreptul

sa

modifice

Regulamentul, caz in care participantii vor fi informati cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in vigoare a
modificarii, prin postarea noului Act Aditional pe site-urile www.bcr.ro si www.bundeplata.ro;


Prin urmare, Organizatorul a decis modificarea Sectiunii 4, Pct. 4.2, motiv pentru care a incheiat
urmatorul Act Aditional in conditiile si termenii specificati mai jos:

Sectiunea 1. DEFINITII SI INTERPRETARE
1.4 Cu exceptia cazului în care se prevede altfel, termenii si expresiile definiti in Regulament, inclusiv
prin trimiterea la un alt document, vor avea acelaşi inteles atunci cand vor fi utilizati in acest Act
Aditional.
1.5 In prezentul Act Aditional, cuvintele la singular vor include si pluralul si vice versa, iar cuvintele la
genul masculin vor include genurile feminin si neutru şi vice versa.
1.6 Imparţirea acestui Act Aditional in Sectiuni se realizează doar în scopul de a facilita trimiterile
facute in cuprinsul acestuia si nu va afecta interpretarea Actului Aditional. Orice trimitere la
„acest/prezentul Act Aditional”, „potrivit acestui/prezentului Act Aditional”, „la acest/prezentul Act
Aditional” precum si la orice alti termeni similari se va referi la prezentul Act Aditional in

integralitatea sa si nu la anumite Sectiuni sau parţi din acesta, si va include orice acord sau
instrument suplimentar sau aflat in conexiune cu acest Act Aditional.

Sectiunea 2. MODIFICARI ALE REGULAMENTULUI
2.2 Incepand cu data de 26 FEBRUARIE 2015 (denumita in continuare „Data Intrarii in Vigoare”) se
modifica pct. 4.2 din cadrul Sectiunii 4 in sensul adaugarii de produse participante la Program
dupa cum urmeaza:
„[...] 4.2. Cardurile participante in Program la data intrarii in vigoare a acestui Regulament sunt
cardurile de credit de mai jos:
-

Bun de Plata BCR Standard MasterCard – RON;

-

Bun de Plata BCR Standard Visa – RON;

-

Bun de Plata BCR Standard Contactless Visa – RON;

-

Bun de Plata BCR GoldMasterCard – RON;

-

Bun de Plata BCR Gold Visa – RON;

-

Bun de Plata BCR MasterCardGold – EUR;

-

EPB MasterCard Platinum – RON;

-

EPB MasterCard World Signia – RON;

-

BCR MasterCard Wizz Air– RON;

-

BCR Visa Business Electron - RON

Sectiunea 3. DISPOZITII FINALE
3.3 Prevederile prezentului Act Aditional fac parte integranta din Regulament, celelalte prevederi ale
acestuia care nu au fost modificate prin prezentul Act Aditional ramanand nemodificate.
3.4 Prezentul Act Adiţional a fost semnat astazi 24 FEBRUARIE 2015.

Organizator
S.C.Banca Comerciala Romana S.A.

