TERMENI {I CONDI}II

cardul Compliments® Thank You
V\ rug\m s\ citi]i prezentul Acord cu aten]ie înainte de a utiliza Cardul. Aceste
informa]ii constituie termenii [i condi]iile aferente Cardului Incentive and
Reward emis în asociere cu Mastercard®. Prin utilizarea Cardului, sunte]i de
acord cu termenii [i condi]iile din prezentul Acord. Dac\ nu în]elege]i sau nu
sunte]i de acord cu oricare dintre ace[ti termeni sau condi]ii, v\ rug\m s\ lua]i
leg\tura cu reprezentan]ii departamentului de Asisten]\ Clien]i, folosind datele
de contact de la alineatul 16 din prezentul Acord.
1. DEFINI}II
Acord înseamn\ prezentul acord a[a cum este modificat în mod periodic;
Asisten]\ Clien]i înseamn\ centrul de contact pentru solu]ionarea întreb\rilor [i
cererilor privind servicii aferente Cardului. Datele de contact pentru departamentul de
Asisten]\ Clien]i pot fi g\site în alineatul 16;
ATM (Automated Teller Machine) înseamn\ Bancomat;
Card înseamn\ orice Card(uri) emis (e) dvs. în baza prezentului Acord;
Codul CVC înseamn\ Codul de Verificare Card asociat Cardului. Acesta se va g\si
pe versoul Cardului;
e-money înseamn\ moneda electronic\ asociat\ Cardului;
Comerciant înseamn\ orice operator economic care vinde en detail, persoan\ fizic\
sau juridic\ care accept\ Cardurile [i afi[eaz\ Marca de acceptare dedicat\;
Companie înseamn\ institu]ia sau operatorul care ia parte la Program;
Cont înseamn\ contul electronic asociat Cardului dvs;
Contactless (f\r\ contact) înseamn\ o caracteristic\ de plat\ ce v\ ofer\
posibilitatea de a pl\ti prin accesarea Cardului dvs. printr-un terminal compatibil de tip
NFC (un „Terminal contactless”). Tranzac]iile Contactless sunt supuse limitelor
aplicate de c\tre Comerciantul [i/sau Terminalul contactless. Pentru Tranzac]iile ce
dep\[esc orice astfel de limite, va fi necesar s\ autoriza]i Tranzac]ia prin alte
mijloace;
Contul meu înseamn\ acel spa]iu de pe Website care v\ permite s\ vizualiza]i
Soldul disponibil [i istoricul Tranzac]iilor pe lâng\ alte servicii online asociate
Cardului.
Dvs. înseamn\ persoana fizic\ care este titular de Card [i care este considerat\
eligibil\ de c\tre Companie pentru utilizarea Cardului respectiv;
Întreaga sum\ deductibil\ înseamn\ valoarea total\ a Tranzac]iei, incluzând
Tranzac]ia în sine împreun\ cu orice tarife, cheltuieli [i taxe asociate;
Manager de program înseamn\ Edenred România SRL, societate înregistrat\ în
România sub num\rul de înregistrare J40/5659/1998, cod fiscal 10696741, cu sediul
social în Calea {erban Vod\ nr.133, Sector 4, Bucure[ti, România, ac]ionând în
calitate de agent al PrePay Technologies Limited;
Marca de acceptare înseamn\ semnul ce indic\ acceptarea cardurilor
Compliments®;
Mastercard înseamn\ Mastercard International Incorporated cu sediul social la 2000
Purchase Street, Purchase, New York 10577 SUA;
Noi înseamn\ PrePay Technologies Limited, companie înregistrat\ în Anglia [i }ara
Galilor sub num\rul 04008083, care poate fi contactat\ la PO BOX 3883, Swindon,
SN3 9EA;
Num\r card înseamn\ num\rul de card format din 16 cifre de pe recto-ul Cardului;
PIN înseamn\ num\rul personal de identificare care trebuie utilizat împreun\ cu
Cardul;
POS înseamn\ Punct de vânzare;
Program înseamn\ programul de Carduri Incentive and Rewards în baza c\ruia v\
este emis Cardul;
RVI (r\spuns voce interactiv) înseamn\ tehnologia care permite unui computer s\
interac]ioneze cu titularul Cardului;
Scrisoare de înso]ire înseamn\ adresa sau documentul care înso]e[te Cardul;
SEE înseamn\ Spa]iul Economic European;
Sold disponibil înseamn\ valoarea fondurilor înc\rcate pe cardul dvs. [i care sunt
disponibile pentru utilizare;
Ticket On-the-Go® înseamn\ aplica]ia mobil\, disponibil\ pentru Android, iOS [i
Windows, cu ajutorul c\reia Edenred v\ ofer\ detalii referitoare la soldul Cardului,
istoricul Tranzac]iilor, aliment\rile Cardului, sumele care sunt pe punctul de a expira.
Titular de card înseamn\ persoana fizic\ considerat\ eligibil\ de c\tre Companie în
vederea utiliz\rii Cardului [i care încheie prezentul Acord cu subscrisa;
Tranzac]ie înseamn\ orice vânzare en detail efectuat\ prin POS sau online finalizat\
cu ajutorul Cardului;
Website înseamn\ www.complimentscard.ro, care v\ permite s\ accesa]i
informa]iile legate de Card [i care include o copie a acestor termeni [i condi]ii.
2. PREZENTUL ACORD
2.1 Cardul dvs. este un card prepl\tit, cu moned\ electronic\. Acesta nu este un card
de credit, cheltuieli sau de debit.
2.2 Cardul dvs. a fost emis de noi. Acest Card este un produs din categoria monedei
electronice. Moneda electronic\ asociat\ cu acest Card este furnizat\ de noi, iar noi
suntem o societate reglementat\ de Autoritatea de Conduit\ Financiar\ pentru
emiterea de moned\ electronic\ (Financial Conduct Authority for the issuance of
electronic money) (FRN 900010). Drepturile [i obliga]iile dvs. în leg\tur\ cu utilizarea
acestui Card fac obiectul prezentului Acord dintre dvs. [i noi. Dac\ ave]i dificult\]i în
utilizarea Cardului, trebuie s\ lua]i leg\tura cu departamentul de Asisten]\ Clien]i sau
cu Compania. Moneda electronica asociat\ cu acest Card este pus\ de noi la
dispozi]ia Managerului de Program [i va fi exprimat\ în lei. Managerul de program v\
va acorda dreptul de a folosi moneda electronic\ pân\ la valoarea înc\rcat\ pe
fiecare Card. Toate drepturile legale (inclusiv dreptul de proprietate) asociat cu
moneda electronic\ vor reveni Managerului de program [i nu v\ vor fi transmise dvs.
Cardul r\mâne în proprietatea noastr\.
2.3 Ace[ti termeni [i aceste condi]ii se redacteaz\ [i sunt disponibili doar în limba
român\ [i ne angaj\m s\ comunic\m cu dvs. în limba român\ cu privire la Cardul sau
Contul dvs.
3. PRIMIREA {I ACTIVAREA CARDULUI DVS.
3.1 Pute]i primi un Card doar dac\ sunte]i eligibil(\) [i acest lucru este confirmat de

c\tre Companie Managerului de program.
3.2 La primirea Cardului, trebuie s\ îl semna]i imediat.
3.3 Cardul dvs. nu poate fi folosit pân\ când nu a fost activat. V\ pute]i activa Cardul
sunând la departamentul de Asisten]\ Clien]i - 021 301 33 66 (num\r cu tarif normal)
[i selectând „Activare Card & indicare PIN” sau accesând Contul meu la
www.complimentscard.ro [i urmând instruc]iunile. Men]ion\m c\ ve]i avea nevoie de
codul de activare pentru a v\ activa Cardul.
3.4 În timpul activ\rii, ve]i primi un PIN format din 4 cifre. Nu trebuie s\ v\ nota]i
niciodat\ codul PIN [i nici s\ îl divulga]i niciunei alte persoane [i nici s\ tasta]i codul
PIN în a[a fel încât s\ poat\ fi v\zut u[or de alte persoane. Noi nu vom dezv\lui
niciunui ter] codul dvs. PIN. Dac\ uita]i codul PIN, pute]i s\ vi-l reaminti]i, sunând la
Departamentul de Asisten]\ Clien]i sau accesând Website-ul.
3.5 La anumite ATM-uri, v\ pute]i schimba codul PIN. Dac\ v\ schimba]i codul PIN,
trebuie s\ nu selecta]i un cod PIN care poate fi ghicit cu u[urin]\, cum ar fi, spre
exemplu, un num\r care:
3.5.1 este asociat u[or cu dvs., precum num\rul dvs. de telefon sau data dvs. de
na[tere;
3.5.2 face parte din datele imprimate pe Card;
3.5.3 const\ din acelea[i cifre sau dintr-o suit\ de cifre consecutive; sau
3.5.4 este identic cu PIN-ul selectat anterior.
3.6 Trebuie s\ v\ asigura]i c\ v\ înregistra]i Cardul pe Website pentru a putea folosi
serviciile online disponibile, inclusiv facilitatea de blocare a Cardului, în cazul în care
este pierdut sau furat.
4. UTILIZAREA CARDULUI
4.1 Cardul poate fi utilizat pentru efectuarea de Tranzac]ii la orice Comerciant care
afi[eaz\ Marca de acceptare dedicat\ [i poate fi folosit doar în România. Lista de
Comercian]i la care poate fi folosit Cardul este disponibil\ pe Website.
4.2 Cardul dvs. nu poate fi folosit pentru a retrage numerar.
4.3 Tranzac]iile fac obiectul oric\ror limite stabilite pentru Cardul dvs. de c\tre
Companie, incluzând dar f\r\ a se limita la oricare dintre urm\toarele: (i) o limit\
pentru fiecare POS sau Tranzac]ie online, (ii) o limit\ zilnic\ pentru Tranzac]ii, (iii) o
limit\ s\pt\mânal\ pentru Tranzac]ii, (iv) o limit\ lunar\ pentru Tranzac]ii. Cardul
poate avea în mod automat anumite coduri de categorii de comercian]i dezactivate în
re]eaua de acceptare.
4.4 Cardul dvs. nu permite niciun transfer direct într-un cont bancar.
4.5 Va trebui s\ autoriza]i orice Tranzac]ie astfel încât s\ putem verifica dac\ este
autentic\. Vom considera c\ Tranzac]ia este autentic\ dac\:
4.5.1 este utilizat codul dvs. PIN sau alt cod de securitate specific dvs.;
4.5.2 este utilizat Cardul dvs. [i dvs. autoriza]i Tranzac]ia prin semn\tur\ de primire;
sau
4.5.3 Cardul dvs. este prezentat la un cititor cu func]iunea Contactless [i este
acceptat de cititorul respectiv.
4.6 Men]ion\m c\ nu pute]i opri, de regul\, nicio Tranzac]ie odat\ ce aceasta a fost
autorizat\ întrucât, la momentul acela, Tranzac]ia este considerat\ ca fiind primit\ de
noi.
4.7 Tranzac]iile nu vor fi autorizate decât dac\ respect\ limitele precizate mai jos:
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4.8 Cardul dvs. este un Card prepl\tit, ceea ce înseamn\ c\ Soldul disponibil al
Cardului va fi redus cu Întreaga sum\ deductibil\. Pentru ca o Tranzac]ie s\ fie
autorizat\, Întreaga sum\ deductibil\ trebuie s\ fie mai mic\ decât sau egal\ cu
Soldul disponibil pe Card. Nu trebuie s\ v\ folosi]i Cardul dac\ Întreaga sum\
deductibil\ dep\[e[te Soldul disponibil. Dac\, din orice motiv, Tranzac]ia urmeaz\
s\ fie procesat\ pentru o valoare mai mare decât Soldul disponibil pe Card, trebuie s\
rambursa]i Managerului de program suma cu care Întreaga sum\ deductibil\
dep\[e[te Soldul dvs. disponibil în termen de 30 de zile de la primirea unei facturi de
la Managerul de program, sau Managerul de program are dreptul s\ deduc\ suma
datorat\ de dvs. din urm\toarea alimentare a Cardului. În cazul în care nu rambursa]i
aceast\ sum\, Managerul de program are dreptul de a lua toate m\surile necesare,
inclusiv dreptul de a recurge la ac]iuni în justi]ie, pentru a recupera orice sume
scadente de bani.
4.9 V\ pute]i verifica Soldul disponibil în orice moment prin intermediul aplica]iei
mobile Ticket On-the-Go®, prin intermediul Website-ului sau sunând la departamentul
Asisten]\ clien]i.
4.10 Din motive de securitate, Comercian]ii care accept\ Cardul dvs. trebuie s\
ob]in\ autorizarea din partea noastr\ pentru toate Tranzac]iile pe care le efectua]i.
Sunt anumite situa]ii în care Comercian]ii v\ pot cere s\ ave]i un Sold disponibil mai
mare decât valoarea Tranzac]iei pe care dori]i s\ o efectua]i. Vi se va percepe doar
valoarea real\ [i final\ a Tranzac]iei efectuat\ de dvs.
4.11 Cardul nu trebuie utilizat ca form\ de identificare. Vom respinge orice cereri de
autorizare de la Comercian]ii care folosesc Cardul dvs. în scopul identific\rii.
4.12 Nu v\ pute]i folosi Cardul pentru a ob]ine cecuri de c\l\torie, pentru a ob]ine
numerar de la orice Comerciant, pentru a ob]ine cvasibani , pentru jocuri de noroc
sau pentru servicii de companie sau escort\.
4.13 Soldul disponibil în Contul dvs. nu va fi purt\tor de dobând\.
4.14 V\ putem bloca în orice moment Cardul (conform alineatului 12 din ace[ti
termeni [i aceste condi]ii) sau v\ putem cere s\ preda]i Cardul în orice moment. În
cazul în care facem acest lucru, atunci orice Sold disponibil pe Cardul dvs. nu va fi
disponibil pentru utilizare.
5. ALIMENTAREA CARDULUI
5.1 Dvs. nu ve]i putea înc\rca Cardul. Cu condi]ia s\ fi]i în continuare eligibil(\)
conform cerin]elor Companiei, atunci, la primirea instruc]iunilor Managerului de
program [i la primirea de c\tre noi a pl\]ii efectuate de c\tre Managerul de program,
va fi emis\ moneda electronic\, iar valoarea monedei electronice va fi ad\ugat\
Soldului disponibil de pe Cardul dvs.
5.2 V\ rug\m s\ lua]i la cuno[tin]\ c\ frecven]a cu care este actualizat Soldul
disponibil conform alineatului 5.1 de mai sus depinde în întregime de solicitarea
Managerului de program referitoare la emiterea de moned\ electronic\.
6. EXPIRAREA CARDULUI {I A ALIMENT|RII
6.1 Data de expirare a Cardului dvs. este imprimat\ pe rectoul Cardului. Nu ve]i putea
folosi Cardul dup\ aceast\ dat\ de expirare.
6.2 Dup\ ce Cardul a expirat, nicio Tranzac]ie nu va mai fi procesat\.
6.3 Data de expirare a valorii fondurilor înc\rcate pe Card este de un an de la data
fiec\rei aliment\ri. Pute]i verifica data de expirare a fondurilor înc\rcate pe Cardul
dvs. în orice moment prin intermediul aplica]iei mobile Ticket On-the-Go® sau prin

intermediul Website-ului.
6.4 Orice Sold disponibil care r\mâne pe Card dup\ data de expirare nu v\ va fi
rambursat.
7. R|SPUNDEREA UTILIZATORULUI DE CARD {I AUTORIZA}II
7.1 Putem restric]iona sau refuza autorizarea oric\rei utiliz\ri a Cardului dac\
utilizarea Cardului cauzeaz\ sau ar putea cauza o înc\lcare a prezentului Acord sau
dac\ avem motive întemeiate s\ suspect\m c\ fie dvs., fie un ter] a s\vâr[it sau este
pe cale s\ s\vâr[easc\ o infrac]iune sau un alt abuz în leg\tur\ cu Cardul.
7.2 Dac\ este necesar s\ investig\m o Tranzac]ie de pe Card, trebuie s\ coopera]i cu
noi sau cu orice alt organism autorizat dac\ se cere acest lucru.
7.3 Nu trebuie s\ îng\dui]i niciodat\ niciunei alte persoane s\ v\ utilizeze Cardul.
7.4. Ve]i purta r\spunderea pentru toate Tranzac]iile pe care le autoriza]i în
conformitate cu alineatul 4.5.
7.5. În cazul în care raporturile dvs. cu Compania înceteaz\, vi se cere s\ returna]i
Cardul Companiei. Nici noi, nici Managerul de program nu purt\m r\spunderea
pentru nicio Tranzac]ie efectuat\ cu ajutorul Cardului dup\ ce raporturile înceteaz\.
7.6. Sunte]i de acord s\ ne desp\gubi]i [i s\ ne exonera]i pe noi [i pe distribuitorii,
partenerii, agen]ii, sponsorii [i furnizorii no[tri de servicii, precum [i grupurile de
companii din care fac parte ace[tia pentru [i în leg\tur\ cu costurile oric\rei ac]iuni în
justi]ie întreprins\ pentru aplicarea acestor termeni [i condi]ii [i/sau orice înc\lcare a
acestor termeni [i condi]ii sau orice utilizare frauduloas\ a Cardului sau a codului dvs.
PIN de c\tre sau autorizat\ de c\tre dvs.
8. PIERDEREA, FURTUL SAU DISTRUGEREA CARDULUI
8.1 Ar trebui s\ trata]i moneda electronic\ de pe Cardul dvs. precum numerarul din
portofelul dvs. Dac\ v\ pierde]i sau v\ este furat Cardul, atunci orice moned\
electronic\ de pe acesta poate fi pierdut\ în exact aceea[i manier\ ca [i cum v-a]i fi
pierdut portofelul.
8.2 În caz de pierdere, furt, fraud\ sau orice alt risc de utilizare neautorizat\ a Cardului
dvs. sau dac\ Cardul dvs. este deteriorat sau func]ioneaz\ în mod necorespunz\tor,
trebuie s\ lua]i imediat leg\tura cu departamentul de Asisten]\ Clien]i. Vi se va cere
s\ ne da]i Num\rul Cardului dvs. [i o serie de date de identificare. În plus, pute]i bloca
Cardul prin intermediul Website-ului, al aplica]iei Ticket On-the-Go® sau al RVI. Ve]i
purta r\spunderea pentru orice Tranzac]ii neautorizate care au loc înainte s\ ne
notifica]i, iar acestea vor reduce Soldul disponibil.
8.3 Cu condi]ia s\ ne fi notificat conform alineatului 8.2 [i ca alineatul 8.4 s\ nu se
aplice, nu ve]i fi r\spunz\tor pentru niciun fel de pierderi care survin dup\ data la care
a]i notificat în acest sens departamentul de Asisten]\ Clien]i. Dac\ pe Card r\mâne
un Sold disponibil, Compania poate solicita Managerului de program s\ înlocuiasc\
vechiul Card cu unul nou [i s\ transfere pe el ultimul Sold disponibil.
8.4 În cazul în care incidentul notificat a fost cauzat de faptul c\ a]i înc\lcat prezentul
Acord, de neglijen]a dvs. sau dac\ exist\ o suspiciune întemeiat\ referitoare la
comportament inadecvat sau fraudulos, atunci ve]i purta r\spunderea pentru toate
pierderile.
9. CONTESTA}II
9.1 Dac\ ave]i motive sa crede]i c\ o Tranzac]ie pentru care a fost folosit Cardul este
neautorizat\ sau a fost postat\ pe Contul dvs. din gre[eal\, trebuie s\ informa]i
Compania, care ar trebui s\ notifice Tranzac]ia contestat\ Managerului de program
în termen de 13 luni de la data Tranzac]iei. V\ putem solicita s\ lua]i leg\tura cu
autorit\]ile corespunz\toare în leg\tur\ cu Tranzac]ia contestat\.
9.2 V\ vom rambursa imediat orice Tranzac]ie neautorizat\, dac\ nu avem motive
întemeiate s\ credem (pe baza dovezilor care ne sunt puse la dispozi]ie la data la
care raporta]i Tranzac]ia neautorizat\) c\ a]i dat dovad\ de neglijen]\ [i nu a]i
respectat prezentul Acord sau c\ a]i ac]ionat în mod fraudulos.
9.3 În toate cazurile, valoarea unei Tranzac]ii contestat\ poate fi ulterior dedus\ din
Contul dvs. dac\ primim informa]ii care dovedesc c\ Tranzac]ia a fost autentic].
9.4 Ne rezerv\m dreptul de a nu v\ returna anumite sume dac\ noi consider\m c\ nu
a]i ac]ionat în conformitate cu prezentul Acord, precum [i dreptul de a raporta orice
preten]ii frauduloase autorit\]ilor corespunz\toare.
9.5 În caz c\ a]i fost de acord ca o alt\ persoan\ din SEE s\ poat\ ob]ine o plat\ din
Contul dvs. (de ex., dac\ a]i dat unui retailer detalii referitoare la Cardul dvs. în scopul
efectu\rii unei pl\]i), ne pute]i cere s\ v\ ramburs\m o plat\, pe care o vom rambursa
în termen de 10 Zile lucr\toare de la primirea cererii dvs., dac\ toate condi]iile
urm\toare sunt îndeplinite:
9.5.1. autoriza]ia pe care a]i dat-o nu preciza suma exact\ de plat\;
9.5.2. suma care a fost perceput\ din Contul dvs. a fost mai mare decât suma la care
v-a]i fi putut a[tepta în mod rezonabil s\ o achita]i în condi]iile respective, incluzând
tiparele anterioare de cheltuieli; [i
9.5.3. face]i cererea de rambursare în termen de opt s\pt\mâni de la data la care
plata a fost înregistrat\ în Contul dvs.
10. RECLAMA}II
10.1 Orice reclama]ii legate de ace[ti termeni [i aceste condi]ii trebuie, în primul rând,
adresate c\tre Compania dvs. Alternativ, pute]i suna la departamentul de Asisten]\
Clien]i.
10.2 Toate reclama]iile vor face obiectul procedurii noastre referitoare la reclama]ii.
Toate detaliile necesare cu privire la procedura privind reclama]iile v\ stau la
dispozi]ie pe site-ul nostru la urm\toarea adres\ www.complimentscard.ro.
11. MODIFICARE
11.1 Putem modifica termenii [i condi]iile din prezentul Acord, notificându-v\ pe dvs.
[i/sau Compania cu 2 (dou\) luni în prealabil prin email (cu condi]ia s\ ne fi furnizat o
adres\ de email actualizat\) [i ne vom asigura c\ cea mai recent\ versiune este
întotdeauna disponibil\ pe Website.
11.2 Folosirea în continuare a Cardului dup\ intrarea în vigoare a acestor modific\ri
semnific\ acceptarea de c\tre dvs. a faptului c\ sunte]i ]inut s\ respecta]i termenii [i
condi]iile modificate.
11.3 Dac\ orice parte din prezentul Acord nu respect\ oricare dintre cerin]ele de
reglementare, atunci nu vom lua în considerare partea respectiv\, ci o vom trata ca [i
cum ar reflecta de fapt cerin]a de reglementare relevant\. Dac\ este necesar s\
efectu\m schimb\ri opera]ionale înainte s\ ne conform\m pe deplin noii cerin]e de
reglementare, vom face modific\rile respective de îndat\ ce este posibil în mod
rezonabil.
12. ÎNCETARE SAU SUSPENDARE
12.1 Dac\ Managerul de program ne informeaz\ c\ nu mai sunte]i eligibil(\) pentru
utilizarea Cardului din orice cauz\, Cardul dvs. va fi blocat imediat, iar dvs. nu ve]i mai
putea utiliza Soldul disponibil .
12.2 Putem înceta prezentul Acord sau putem suspenda Cardul dvs. în orice
moment:
12.2.1 notificându-v\ în prealabil cu dou\ luni; sau

12.2.2 cu efect imediat ([i pân\ la data la care contesta]ia dvs. a fost solu]ionat\ sau
Acordul a încetat) dac\ a]i înc\lcat prezentul Acord sau dac\ a]i utilizat sau
inten]iona]i s\ utiliza]i Cardul cu neglijen]\ sau în scopuri frauduloase sau în alte
scopuri nelegale sau dac\ nu v\ mai putem procesa Tranzac]iile din cauza ac]iunilor
unor ter]i.
12.2.3 cu efect imediat dac\ Noi sau Managerul de program consider\m/consider\
c\ Compania încalc\ cerin]ele privind sp\larea banilor [i/sau finan]area terorismului
sau dac\ Managerul de program înceteaz\ acordul încheiat cu Compania din orice
motive.
12.3 Dac\ dori]i s\ renun]a]i la Cardul dvs. înainte de expirare, pute]i face acest lucru
luând leg\tura cu Managerul de program.
12.4 La încetare, nu ve]i mai putea folosi niciun Sold disponibil.
12.5 În oricare dintre cazurile de încetare enumerate mai sus sau dac\ Managerul de
program ne anun]\ c\ nu mai sunte]i eligibil(\) pentru folosirea Cardului, orice
drepturi legale asociate cu moneda electronic\ [i Soldul disponibil vor reveni
Managerului de program [i nu v\ vor fi transmise dvs.
13. R|SPUNDEREA NOASTR|
13.1 R\spunderea noastr\ în leg\tur\ cu prezentul Acord (indiferent dac\ este
contractual\, delictual\ (incluzând neglijen]a), înc\lcarea obliga]iilor statutare sau de
alt\ natur\) va face obiectul urm\toarelor excluderi [i limit\ri:
13.1.1 nu vom r\spunde pentru nicio neîndeplinire ce rezult\ în mod direct sau
indirect din orice cauz\ care nu se afl\ sub controlul nostru, incluzând dar f\r\ a se
limita la, lipsa de fonduri [i/sau func]ionarea defectuoas\ a serviciilor de re]ele [i a
sistemelor de procesare date;
13.1.2 nu vom r\spunde pentru nicio pierdere de profituri, oportunit\]i de afaceri, sau
orice pierderi indirecte, incidente, speciale sau punitive;
13.1.3 în situa]ia în care defec]iunea Cardului ni se datoreaz\, r\spunderea noastr\
se va limita la înlocuirea Cardului;
13.1.4 în toate celelalte situa]ii în care ne afl\m în culp\, r\spunderea noastr\ se va
limita la r\scump\rarea Soldului disponibil r\mas pe Cardul dvs.
13.2 Nicio prevedere din prezentul Acord nu va exclude [i nu va limita r\spunderea
noastr\ pentru decesul sau v\t\marea ce rezult\ din neglijen]a noastr\ sau fraud\.
13.3 În m\sura în care legea permite, toate condi]iile sau garan]iile implicate de lege,
statut sau în alt mod sunt excluse în mod expres.
13.4 Excluderile [i limit\rile de mai sus prezentate în acest alineat 13 se vor aplica
oric\rei r\spunderi a afilia]ilor no[tri cum ar fi Managerul de program, Mastercard
International Incorporated sau afilia]ii s\i, sau altor furnizori, antreprenori, agen]i sau
distribuitori [i oric\rora dintre afilia]ii respectivi ai acestora (dac\ exist\), care pot
rezulta în leg\tur\ cu prezentul Acord.
13.5 Dac\ dori]i s\ contesta]i oricare dintre cump\r\turile pe care le-a]i efectuat cu
ajutorul Cardului, trebuie s\ rezolva]i situa]ia respectiv\ cu Comerciantul. Nici noi,
nici Managerul de program nu suntem responsabili pentru calitatea, securitatea,
legalitatea sau orice alt aspect al oric\ror bunuri sau servicii cump\rate cu Cardul.
14. INFORMA}IILE DVS.
14.1 Noi [i Managerul de program putem de]ine informa]ii cu caracter personal
despre dvs. [i vom face acest lucru (conform împuternicirii ob]inute de la Companie)
în conformitate cu toate legile [i reglement\rile aplicabile cu privire la prelucrarea
Datelor de natur\ personal\, incluzând dar f\r\ a se limita la Legea privind protec]ia
datelor din 1998 (Marea Britanie), Legea 677/2001 privind protec]ia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal [i libera circula]ie a acestor date [i
Directiva UE 95/46/CE referitoare la protec]ia datelor.
14.2 Cu excep]ia cazului în care legea cere acest lucru, datele dvs. cu caracter
personal nu vor fi transmise f\r\ permisiunea dvs. niciunei alte persoane în afara
Managerului de program [i afilia]ilor acestuia în scopul proces\rii Tranzac]iilor [i al
cercet\rii statistice [i în scop analitic.
14.3 Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transmise în afara SEE decât în cazul
în care o astfel de prelucrare este necesar\ în vederea prelucr\rii Tranzac]iei [i în
scopul cerin]elor de reglementare. Este posibil ca ]\rile respective s\ nu ofere acela[i
nivel de protec]ie a informa]iilor cu caracter personal.
14.4 V\ rug\m s\ lua]i leg\tura cu Compania dac\ dori]i s\ v\ exercita]i dreptul de a
accesa [i rectifica datele dvs. cu caracter personal.
15. LEGEA GENERAL| {I APLICABIL|
15.1 Orice exercitare cu întârziere sau neexercitare a unui drept sau remediu în baza
prezentului Acord de c\tre noi nu va fi interpretat\ ca fiind o renun]are la acel drept
sau remediu [i nu va împiedica exercitarea acestuia la orice dat\ ulterioar\.
15.2 Dac\ o prevedere din prezentul Acord este considerat\ neaplicabil\ sau
nelegal\, restul prevederilor r\mân în vigoare [i continu\ s\ produc\ efecte cu
condi]ia ca respectiva prevedere neaplicabil\ sau nelegal\ s\ nu fie esen]ial\ pentru
Acord.
15.3 Nu pute]i ceda sau transmite niciunul dintre drepturile [i/sau beneficiile dvs. în
baza prezentului Acord. Ve]i r\mâne responsabil pân\ când toate Cardurile care v-au
fost emise sunt anulate sau au expirat, [i toate sumele datorate în baza prezentului
Acord au fost achitate integral de dvs. Putem ceda drepturile [i beneficiile noastre în
orice moment f\r\ a v\ notifica în scris în prealabil. Putem subcontracta oricare dintre
obliga]iile noastre în baza prezentului Acord.
15.4 Niciun ter] care nu este parte la prezentul Acord nu are dreptul de a aplica niciuna
dintre prevederile din ace[ti termeni [i aceste condi]ii, cu excep]ia faptului c\ orice
persoan\ precizat\ în alineatul 13.4 poate pune în aplicare alineatul 13.
15.5 Prezentul Acord este guvernat de legea englez\ si sunte]i de acord cu jurisdic]ia
exclusiv\ a instan]elor de judecat\ din Anglia.
16. CONTACTAREA DEPARTAMENTULUI DE ASISTEN}| CLIEN}I
16.1 Dac\ ave]i nevoie de ajutor sau dori]i s\ raporta]i pierderea sau furtul Cardului
dvs., pute]i lua leg\tura cu departamentul de Asisten]\ Clien]i sunând la num\rul de
telefon +40 21 301 33 66 (num\r cu tarif normal – se aplic\ tarifele standard) între
orele 8.00 [i 18.00, de luni pân\ vineri.
16.2 Un serviciu automat de telefonie pentru verificarea Soldului dvs. disponibil [i
blocarea unui Card pierdut sau furat v\ st\ la dispozi]ie 24 de ore pe zi, dac\ suna]i la
num\rul de telefon precizat în alineatul 16.1 de mai sus.
16.3 Cardurile pierdute sau furate pot fi raportate [i blocate [i prin intermediul
Website-ului, al aplica]iei Ticket On-the-Go® sau RVI.

