
Primul serviciu de Premium Banking din România.

Ce înseamn` s` de]ii un World Mastercard® ?

Un stil de via]` rafinat

Pachet de beneficii la standarde înalte

Business Lounge Aeroport

Priority Pass

 

Cu un pas înaintea tuturor

World  Mastercard® este primul card de acest tip din România, care face fa]` celor mai variate 
exigen]e: î]i pune la dispozi]ie o limit` de credit extrem de generoas`, c`l`torii în str`in`tate cu 
maximum de confort [i siguran]` [i servicii la în`l]imea standardelor tale.

În calitate de posesor de card principal sau suplimentar World, ai acces gratuit în Mastercard® 
Business Lounge Sky [i Jet din Aeroportul Interna]ional Viena [i cel din Aeroportul Henri Coand`.

Ast`zi te invit`m s` \]i schimbi realitatea a[a cum î]i place [i s` intri într-o lume a experien]elor 
privilegiate, cu primul card de credit World Mastercard® de pe pia]a româneasc`.

Ai acces la o limit` generoas`, pe m`sura exigen]elor tale. Po]i solicita gratuit pân` la 4 carduri 
suplimentare, pentru care po]i alege acces par]ial sau total la limita de credit.

Ai acces garantat pentru tine [i un \nso]itor, \n oricare dintre cele peste 1000 de saloane tip 
Business Lounge din aeroporturile interna]ionale înrolate în program. Lista saloanelor VIP incluse 
în program se reg`se[te pe www.prioritypass.com 



Program de loialitate cash back

Protec]ia Ramburs`rilor

Acest serviciu op]ional acoper` riscul de deces din îmboln`viri sau accident [i ]i-l oferim gratuit
pentru primele 3 cicluri de tranzac]ionare.

Oferte [i reduceri exclusiviste \n România

 

Rate f`r` dobând`

Programul Priceless Cities de la Mastercard: 

Beneficiezi de oferte surprinz`toare \n peste 40 de ora[e din \ntreaga lume precum: Paris, Londra, Roma,
New York [i multe alte ora[e. Acceseaz` platforma: www.priceless.com/romania [i creaz`-]i cont.

Primul serviciu de Premium Banking din România.

Pachet extins de asigur`ri de c`l`torie în str`in`tate de pân` la 100.000 Euro

Ai de câ[tigat la fiecare plat` cu World Mastercard® ! De fiecare dat` când faci cump`r`turi - oriunde 
în România sau în str`in`tate - prime[ti înapoi pe card 0,6% din valoarea tranzac]iei tale. Acest bonus 
este acordat odat` cu emiterea raportului lunar de activitate care survine ulterior efectu`rii tranzac]iei.

Beneficiezi de reduceri [i oferte exclusiviste la peste 100 de comercian]i de m`rci prestigioase din România.
Acest program î]i este oferit prin intermediul Mastercard® România [i se afl` în permanent` extindere.
Descoper` oferta complet` aici.

Pl`te[ti în rate f`r` dobând` prin programul Multishop în magazinele partenere ale b`ncii.
G`se[te lista partenerilor aici.

C`l`tore[ti în deplin` siguran]` al`turi de cei dragi.
Astfel, nu mai este nevoie s` achizi]ionezi separat o poli]` de asigurare pentru tine, familia ta sau 
posesorii de carduri suplimentare care te înso]esc în c`l`torie.

|n plus, asigurarea este activ` pe întreaga perioad` a de]inerii cardului, f`r` a mai fi necesar`
o activare a acesteia (exemplu: efectuarea în prealabil a unei cump`r`turi legate de c`l`torie).

https://www.raiffeisen.ro/persoane-fizice/produsele-noastre/multishop/rate-fara-dobanda/
https://www.mastercard.ro/ro-ro/Consumatori/oferte-promotii/premium.html

