CAMPANIE BONUS CARD „ DL. WEEKEND”
BENEFICIARII CAMPANIEI, DURATA ACESTEIA, CONDITIILE SI MODALITATEA DE ACORDARE
A BONUSULUI:
Campania „Dl. Weekend” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) consta in acordarea unui
bonus suplimentar fata de cel standard acordat de catre Banca. Bonusul se acorda in procent aplicat
la valoarea cumparaturilor facute cu Bonus Card, online sau in magazine fizice, la POS-urile Garanti
BBVA apartinand partenerilor inclusi in programul Campaniei „Dl. Weekend”.
Campania este valabila doar in zilele de Sambata si Duminica (incepand de Sambata ora 00:00, pana
Duminica ora 23:59) pentru platile efectuate exclusiv la comerciantii parteneri inclusi in Campanie
conform Anexei 1 (aceasta se va actualiza in fiecare weekend) si se adreseaza clientilor care detin
card de credit Bonus Card de la Garanti BBVA.
In Anexa 1 se regasesc detalii despre valoarea bonusului acordat in cadrul Campaniei, precum si
despre partenerii acceptati in cadrul Campaniei.
Campania include oferta de Bonus Standard*, in cadrul careia, pentru cumparaturile efectuate
online sau in magazine, din tara sau strainatate, se ofera in functie de oferta agreata:
o 0,3% din valoarea cumparaturilor pentru comerciantii neparteneri Garanti BBVA;
o pana la 10% din valoarea cumparaturilor pentru comerciantii parteneri Garanti BBVA.
Bonusul aferent Campaniei va fi acordat pe loc in contul atasat cardului de credit, cu conditia ca, in
perioada de valabilitate a acesteia, clientul sa efectueze una sau mai multe tranzactii de tipul
cumparaturi/plati (POS sau online) la comerciantii parteneri, la POS Garanti BBVA. Valoarea
maxima a bonusului cumulat pe perioada desfasurarii Campaniei nu poate sa depaseasca 600 RON.
Potrivit prevederilor contractului de credit, punctele bonus pot fi folosite la cumparaturi doar la
POS-uril Garanti BBVA ale comerciantilor parteneri ai bancii, participanti la programul Bonus Card.
Lista comerciantilor parteneri se regaseste la adresa „www.bonuscard.ro”.
Campania nu se aplica:
o Tranzactiilor de tip retragere numerar **;
o Cardurilor AVON;
o Cumparaturilor efectuate la comerciantii neparteneri.
o Cumparaturilor efectuate la comercianti parteneri prin POS-urile care nu apartin Garanti BBVA
*detalii despre programul Bonus Standard: https://bonuscard.ro/info-bonus-card/bonus-cardclassic/#totul-despre-punctele-bonus
**retragere numerar - utilizarea Limitei Retragere Numerar pentru obtinerea de numerar de la orice
bancomat/Comerciant Acceptant si/sau sucursala a oricarei banci care are afisata sigla Mastercard.

ACCEPTAREA OFERTEI
Se considera acceptarea ofertei actiunea oricarui client detinator de card de credit Bonus Card de a
efectua in perioada de valabilitate a ofertei cumparaturi (POS sau online) la comercianti parteneri
si care se incadreaza in conditiile cumulative descrise mai sus.
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ANEXA 1:
Nume
Partener
BSB

Valoare
bonus
standard
0.3%

Valoare
Valoare totala
bonus
bonus
suplimentar
9.7%
10%

Perioada ofertei
30 aprilie – 1 mai 2022

Valoarea totala a bonusului de 10% se acorda pe loc la efectuarea tranzactiei si se aplica pentru
platile efectuate cu cardurile Bonus Card de la Garanti BBVA la POS-urile Garanti BBVA doar
in locatiile fizice ale partenerului BSB (nu se aplica pentru magazinele online BSB), pentru
tranzactiile efectuate in perioada Sambata, 30 aprilie 2022, ora 00:00 pana Duminica, 1 mai 2022,
ora 23:59.
Dupa acest interval, pentru comerciantul partener se va reveni la oferta standard Bonus Card
conform detalii website afisate la urmatoarea adresa:
https://bonuscard.ro/info-bonus-card/
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