
A
[a

 a
ra

t`
 b

en
ef

ic
iil

e 
un

ei
 d

ec
iz

ii 
in

sp
ira

te
.

Primul serviciu de Premium Banking din România.



Tr`iri de excep]ie, f`r` excep]ie.

Pentru c` e[ti client Premium Banking, meri]i [i mai mult. 
De aceea, beneficiezi de cardul de credit Gold 
cu asigurare de c`l`torie inclus`.

Alege cardul de credit Mastercard 
Gold [i prime[ti o gam` complet` 
de beneficii, de la pl`]i în rate f`r` 
dobând` pân` la oferte exclusiviste, 
prin programul Oferte Premium 
locale.  



Beneficii card de credit Mastercard Gold

Acces la un credit generos 
Cardul de credit Gold î]i pune la dispozi]ie o linie de creditare de 
pân` la 70.000 lei.

Pachet de beneficii la standarde înalte
|n calitate de posesor de card, ai acces gratuit în Mastercard® 
Business Lounge din Aeroportul Interna]ional Henri Coand`.

Programul Bonus
Prime[ti bonus de pân` la 150 lei pe an, pentru cump`r`turi 
lunare de minimum 1.500 lei într-un ciclu de tranzac]ionare.

Rate f`r` dobând`
Cumperi tot ce î]i dore[ti [i pl`te[ti în rate lunare cu 0% dobând`. 
Ai la dispozi]ie o re]ea extins` de magazine partenere din diferite 
domenii de activitate. 

Programul Oferte Premium locale 
Pl`te[te prin cardul de credit Mastercard Gold [i bucur`-te de 
reduceri la branduri de lux [i de oferte exclusiviste prin programul 
Premium & Business actualizat an de an.

Oferte interna]ionale Priceless Cities
Beneficiezi de oferte speciale în cele mai bune hoteluri, pre]uri 
preferen]iale în restaurante de renume, servicii [i privilegii exclusive la 
cump`r`turi, cât [i acces backstage pentru unele dintre cele mai 
râvnite spectacole [i evenimente din peste 30 de ora[e [i teritorii, 
prin simpla înregistrare pe platforma www.priceless.com/romania.

Carduri suplimentare
Prime[ti gratuit pân` la 4 carduri suplimentare, f`r` niciun cost 
de administrare. În plus, po]i alege acces total sau par]ial la 
limita de credit pentru fiecare card suplimentar.

Flexibilitate deplin`
Beneficiezi de perioada de gra]ie de pân` la 56 de zile pentru 
rambursarea sumelor datorate [i î]i po]i seta serviciul de direct debit 
oferit gratuit de Banc`, pentru rambursarea automat` a sumei minime 
de plat`.

`



Serviciile de asisten]` [i asigur`rile de c`l`torie sunt disponibile 
gratuit, 24/7, oriunde în lume. În cazul producerii unui eveniment 
asigurat, trebuie s` contactezi societatea care ofer` asisten]`: 
April Broker Asigurare–Reasigurare, la num`rul de telefon 
+4 021 201 90 41, înscris pe cardul de asigurare pe care este 
necesar s` îl ai cu tine.

Asigurare de c`l`torie
Beneficiezi în mod gratuit, al`turi de membrii familiei, de 
un pachet complet de asigur`ri atunci când c`l`tori]i în str`in`tate 
împreun`: asigurare medical` cu acoperire de pân` la 50.000 
Euro care include asigurarea medical` obligatorie, asigurare de 
r`spundere civil` în valoare de maximum 5.000 Euro [i asigurare 
pentru întârzierea zborului/bagajelor de pân` la 500 Euro. |n 
plus asigurarea acoper` [i anularea c`l`toriei pentru valori de 
maximum 1.000 Euro. Asigurarea de c`l`torie este 
pre-activat` (nu este necesar` realizarea de 
tranzac]ii anterior efectu`rii c`l`toriei).
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Tax` anual` de administrare (indiferent de num`rul de carduri ata[ate) 150 lei*

0%

1% plus 2,5 lei

1% din suma retras` min. 2 lei 

Comision pentru eliberare de numerar

La ATM Raiffeisen Bank S.A.

La EPOS Raiffeisen Bank S.A. instalat la ghi[eul B`ncii

|n re]eaua altor b`nci române[ti (ATM-uri sau ghi[ee bancare) 

2% min. 11 leiLa ATM-urile b`ncilor din str`in`tate 

Limita de credit este stabilit` de banc` pentru fiecare utilizator

Rambursare lunar` minim`

2% min. 15 lei

\ntre 5.000 [i 70.000 lei

5% din valoarea creditului utilizat 

5.000 lei

La ghi[eele b`ncilor din str`in`tate 

0%Comision pe tranzac]ie pentru pl`]ile efectuate la comercian]i,
în România sau str`in`tate   

Limit` lunar` de cheltuial`

Limit` zilnic` de retragere numerar

100% din limita acordat` de banc` pentru pl`]i la comercian]i,
40% pentru retrageri de numerar 

Costuri

pentru sumele rambursate integral pân` la scaden]` 0% pe an

22,67% pe an

3%

6 12 18 24

24% 22% 20% 19%
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pentru sumele rambursate flexibil, minimum 5% pe lun` 

pentru sumele rambursate în rate cu dobând` redus` 

Nr. rate fixe 

Rata dobânzii 

Rata anual` a dobânzii penalizatoare

Dobânzi

Acest exemplu de calcul reprezentativ este realizat conform OG 50/2010
[i se bazeaz` pe urm`toarele ipoteze: 
• Limita de credit aprobat` este folosit` imediat [i în întregime, 40%
pentru retragere numerar [i 60% pentru pl`]i la comercian]i;
• Taxa anual`* este 0;
• Suma lunar` de plat` (rata lunar`) include integral rambursarea creditului
[i a costurilor aferente utiliz`rii acestuia;
• Sumele folosite sunt rambursate în rate lunare egale în 12 luni;
• Rata anual` a dobânzii aferente creditului este 22,67% [i celelalte costuri
vor r`mâne fixe pe perioada de 12 luni.
• Rata dobånzii este valabil` pentru perioada 15 octombrie 2018 - 
15 ianuarie 2019.

Exemplu de calcul

Acesta este modul Premium 
de a face banking.

Valoare credit  40.000 lei

3.814,63 lei

25,30%

Rata lunar`

DAE

45.775,46 leiValoare total` pl`tibil`

*Taxa anual` de administrare este 0 în condi]iile contractuale 
Detalii complete \n contractul de card de credit.


