
                                                                                                    

 

 

 

 

Avantaje suplimentare pentru utilizatorii  

cardului de credit Raiffeisen Bank –Vodafone 
 
 

• Contul Vodafone este contul individual al Utilizatorului principal de card, administrat de Vodafone România S.A., 
destinat acumulării de puncte în programul Vodafone pentru tine, precum şi evidenţierii utilizării acestor puncte de 
către Utilizatorii principali de card, în conformitate cu regulile programului de loialitate Vodafone. 

• Utilizatorul principal poate acumula puncte de loialitate în contul Vodafone gestionat de Vodafone România S.A. prin 
utilizarea cardurilor de credit (principal sau suplimentar atasat contului sau de card de credit) Raiffeisen Bank - 
Vodafone emise de Bancă la solicitarea lui. 

• Calitatea de Utilizator principal de card de credit Raiffeisen Bank - Vodafone o poate dobândi numai clientul 
Vodafone România S.A. cu abonament individual Vodafone, care la data aprobării cererii de emitere a cardului 
de credit a fost validat de Vodafone Romania S.A. ca având această calitate şi care pe perioada derulării 
contractului de card de credit îşi păstrează calitatea de abonat individual Vodafone. 

• Utilizatorul principal de card va primi 4 puncte de loialitate la fiecare 10 lei cheltuiţi pentru plata de bunuri şi 
servicii prin cardul de credit Raiffeisen Bank – Vodafone la comercianţi.  Schema de acordare a punctelor de 
loialitate se aplică la suma tranzacţiilor de tip plată la comercianţi înregistrate ca debitări în contul de credit card 
într-un ciclu de tranzacţionare din care se scad toate tranzacţiile de tip returnare de sume înregistrate prin creditări 
în contul de credit card, cu rotunjire în minus la cel mai apropiat multiplu de 10 lei. 

• Numărul de puncte de loialitate ce va fi primit de către Utilizatorul Principal în urma utilizării cardului de credit 
Raiffeisen Bank - Vodafone la comercianţi poate fi modificat de către Bancă, Utilizatorul Principal urmând să fie 
notificat cu 15 zile calendaristice înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări. 

• Punctele de loialitate se calculează de către Bancă la închiderea fiecărui Ciclu de tranzacţionare, în baza 
tranzacţiilor înregistrate în contul de card de credit, şi vor fi aduse la cunoştinţa Utilizatorului principal prin 
înscriere în Raportul de activitate. În cazul în care, la închiderea unui ciclu de tranzacţionare,  Utilizatorul 
principal nu mai este client Vodafone România S.A. cu abonament individual Vodafone, Banca nu va mai 
calcula puncte de loialitate. 

• Punctele de loialitate sunt înregistrate în contul Vodafone de către Vodafone România S.A. ulterior calculării lor 
de către Bancă şi vor fi aduse la cunoştinţa Utilizatorului principal prin înscriere în factura Vodafone. 

• Punctele de loialitate calculate şi acordate de către Bancă vor putea fi folosite de Utilizatorul principal în conformitate 
cu condiţiile de funcţionare ale contului Vodafone in cadrul programului de loialitate Vodafone. 

• Odată ce Utilizatorul principal de card îşi pierde calitatea de abonat Vodafone, Banca este îndreptăţită să retragă 
cardurile Raiffeisen Bank - Vodafone şi să emită carduri de credit Raiffeisen Bank Standard Utilizatorului 
principal de card şi eventualilor Utilizatori de card suplimentar. Această schimbare va avea loc la data de 
expirare a cardului, fără înlocuirea contractului de card de credit, care va rămane aplicabil cardurilor standard. 

• Banca nu va calcula puncte de loialitate pentru tranzacţiile frauduloase sau pentru cele generate pe conturi cu 
întârziere la plata sumelor stabilite conform contractului de card de credit, iar dacă au fost calculate puncte de 
loialitate Vodafone, acestea vor fi anulate. 

• Banca nu are nici o obligatie fata de detinatorii de card Raiffeisen Bank - Vodafone cu privire la utilizarea 
punctelor de loialitate acumulate în contul Vodafone. Utilizarea acestora se efectueaza conform regulilor de 
functionare puse la dispozitia Utilizatorului principal de catre Vodafone România S.A. 


