
ANEXA NR. 3 

MODIFICĂRI PRIVIND CONTRACTUL DE CARD DE CREDIT 

Sec]iunea A. Prelungirea perioadei de valabilitate a func]ionalită]ii “Gra]ie” 

Începând cu data de 01.01.2021 Contractul de card de credit se modifică după cum urmează: 

Capitolul IV, lit. D, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Prin excep]ie, Utilizatorul principal de card nu vă datora dobândă pentru sumele utilizate din Tranzac]ii 
reprezentând plă]i de bunuri și servicii efectuate către comercian]i, dacă toate sumele datorate Băncii, 
din orice fel de tranzac]ii, sunt rambursate integral Băncii până la data scadentă din Ciclul de 
tranzac]ionare imediat următor celui în care s-au înregistrat Tranzac]iile. Această func]ionalitate este 
numită “Gra]ie” și se aplică numai Tranzac]iilor reprezentând plă]i de bunuri și servicii efectuate către 
comercian]i și este valabilă până la data de 31.12.2022, după această dată aplicându-se Dobândă în 
cuantumul și condi]iile prevăzute în prezentul Contract. Banca poate decide prelungirea func]ionalită]ii și 
va notifica Utilizatorul principal în acest sens. 

Sec]iunea B. Informa]ii cu privire la beneficiile și promo]iile cardului de credit 

Periodic vă informăm cu privire la beneficiile și promo]iile care sunt disponibile prin intermediul cardului 
de credit precum un număr extins de rate fără dobândă sau discounturi speciale de care beneficia]i la 
anumi]i comercian]i, ca de]inător al cardului de cumpărături Raiffeisen Bank. 

Până acum, primea]i aceste informa]ii exclusiv prin SMS. Începând cu anul 2021 comunicarea cu 
dumneavoastră privind beneficiile și promo]iile disponibile se va realiza prin intermediul adresei de e-
mail. 

De aceea, vă rugăm să vă asigura]i că ave]i declarată adresa de e-mail în rela]ia cu Banca și că 
aceasta este actualizată. În acest sens, ave]i posibilitatea de a declara sau actualiza adresa de e-mail 
prin intermediul aplica]iilor de internet banking (Raiffeisen Online sau Smart Mobile). 

Alternativ pute]i face acest lucru apelând la *2000, număr cu tarif normal, apelabil din orice re]ea 
mobilă din România, la 004.021.306.3002, în unită]ile Raiffeisen Bank sau să contactând bancherul 
dumneavoastră personal. 

Pentru orice întrebări legate de cele de mai sus, vă invităm să ne contacta]i la *2000, în agen]iile 
Raiffeisen Bank sau pe www.raiffeisen.ro sau sa contacta]i bancherul dumneavoastră personal. 

Vă mul]umim pentru colaborare! 

Raiffeisen Bank S.A. 


