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Oferta aferenta campaniei de achizitie Bonus Card WWF online 2021 

1. Durata ofertei si conditiile de acordare: 

 Oferta se adreseaza persoanelor fizice care aplica pe site-ul www.bonuscard.ro pentru un Bonus 

Card WWF in perioada 19.05.2021 – 30.06.2021, urmand procesul standard de depunere, 

aprobare si ridicare a cardului in orice unitate Garanti BBVA din Romania, in conformitate cu 

legislatia in vigoare si cu respectarea normelor interne ale Bancii. 

 Oferta consta in acordarea a 100 RON in Puncte Bonus pe card pentru orice client  care a aplicat 

pentru un Bonus Card WWF pe www.bonuscard.ro in perioada campaniei si a efectuat cel putin 

o tranzactie (cumparaturi sau retrageri de numerar) cu acest card in valoare de minim 250 RON 

in urmatoarele 30 de zile de la comunicarea deciziei de aprobare. 

 Clientii eligibili vor primi pe card bonusul de 100 de Puncte Bonus, echivalentul a 100 RON , in 

perioada 19.07.2021 – 06.08.2021. 

 

2. Nu vor beneficia de oferta clientii care: 

 au aplicat pentru carduri Bonus Card AVON, Classic, Gold sau Platinum; 

 au aplicat pentru carduri suplimentare atasate cardurilor principale eligibile; 

 la data acordarii bonusului au cardul de credit (cu care s-a tranzactionat) inchis, blocat datorita 

suspiciunii de frauda sau a existentei unei popriri instituite pe conturile detinatorului sau cu 

restante curente; 

 nu indeplinesc cerintele privind intrarea in relatii cu banca prevăzute de  legislatia in vigoare si 

normelor interne ale Bancii. 

 nu indeplinesc criteriile campaniei din punct de vedere al tranzactiei de minim 250 RON ce trebuie 

efectuata in urmatoarele 30 de zile de la comunicarea deciziei de aprobare. 

 

3. Acceptarea ofertei 

Se considera acceptarea ofertei, actiunea oricarui client care aplica pentru un Bonus Card WWF pe 

www.bonuscard.ro in perioada de valabilitate a campaniei si se incadreaza in conditiile cumulative de 

mai sus.  

La orice cumpărătură efectuată cu Bonus Card WWF, Garanti BBVA direcționează 0,3% din 

valoarea achiziției către proiectele WWF, ce vizează conservarea naturii în ariile protejate din 

Carpați, de-a lungul Dunării și în Delta Dunarii. Procentul de 0,3% este suportat în întregime de 

catre Garanti BBVA. 

Procesul de aplicare pentru un Bonus Card WWF pe site-ul www.bonuscard.ro presupune 

completarea datelor pe site, acceptul de a fi contactat de catre Banca si programat intr-o unitate 

Garanti BBVA, vizita in unitate pentru semnarea si depunerea aplicatiei de credit, iar ulterior, dupa 

aprobare,  ridicarea si activarea PIN-ului si cardului de catre client.  

Oricand pe perioada derularii, Campania va putea inceta inainte de termen, in baza deciziei Garanti 

Bank S.A. sau in caz de forta majora. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Garanti Bank 

S.A. va informa participantii prin canalele disponibile (sms sau e-mail, dupa caz), in cel mai scurt 

timp posibil.  
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Banca isi rezerva dreptul sa refuze orice cerere pentru participarea la campanie, inclusiv, daca este 

cazul, deschiderea oricarui produs/serviciu sau poate restrictiona accesul la acestea, daca Clientul 

nu furnizeaza documentele, declaratiile si/sau informatiile solicitate de catre Banca sau furnizeaza 

date, informatii si/sau documente false sau cu privire la care exista indicii temeinice ca sunt false 

si/sau incomplete sau in alte cazuri, cu respectarea prevederilor legale si Conditiilor Generale de 

Afaceri. Premiile in puncte bonus nu se vor acorda angajatilor Grupului GARANTI ROMANIA si 

rudelor sau afinilor acestora pana la gradul IV care aplica pentru Bonus Card WWF pe 

www.bonuscard.ro in perioada campaniei si indeplinesc conditiile cumulative de mai sus.  
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