Programul de loialitate “SHOP & TRAVEL” atasat cardurilor de credit WIZZ Bancpost
MasterCard World
1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI
1.1. Programul de loialitate atasat cardurilor de credit WIZZ Bancpost MasterCard World,
denumit in continuare “Program” este organizat si desfasurat de catre Bancpost S.A., (denumit in
continuare Organizator), cu sediul central in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei 6A, sector 2,
Bucuresti, inregistrata la Registrul comertului sub nr. RO 404416, cod unic de inregistrare
J40/9052/1991, atribute fiscal R, avand numar de operator de date cu caracter personal nr. 767
pentru servicii financiare-bancare si nr. 1826 in scopuri de reclama, marketing si publicitate si
organizare de campanii promotionale cu atribuirea de premii.
Programul se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ai carui termeni
si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii.
1.2. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica oricand Regulamentul, urmând ca astfel de
modificari sa intre in vigoare in momentul comunicarii lor prealabile catre participanti.
1.3. Detinatorii cardurilor de credit WIZZ Bancpost MasterCard World, sunt inscrisi automat in
Programul de loialitate în conditiile prevăzute de prezentul Regulament. Pentru participarea in
Programul de loialitate, participantii sunt de acord să respecte prevederile prezentului
Regulament al Programului de loialitate (denumit în continuare “Regulament”).
2. LOCUL DE DESFĂSURARE, DURATA PROGRAMULUI SI PARTICIPANTII
2.1. Programul de loialitate este organizat si se desfasoara pe întreg teritoriul României.
Acumularea punctelor se realizeaza pentru tranzactii în locatiile oricărui Comerciant care
afisează sigla MasterCard, aflat pe teritoriul României sau în străinătate, precum si pe site-urile
Internet.
2.2. In Program sunt înscrisi în mod automat si gratuit, toti clientii persoane fizice, cu varsta de
peste 18 ani care detin un card de credit WIZZ Bancpost MasterCard World.
2.3. Pentru toate cardurile mentionate la Articolul 2.2, data de inceput a programului si data de la
care se pot acorda punctele fiind data de 15 decembrie 2013.
2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul să decida în orice moment incetarea Programului de
Loialitate, decizie ce va fi comunicată participantilor cu cel putin 30 de zile înainte de data
incetarii si va fi afisata in unitatile Bancpost si pe site-ul www.bancpost.ro
2.5. Punctele acumulate si nefolosite pana la data incetarii Programului de loialitate vor putea fi
folosite pana la data expirarii lor, dar nu mai mult de 365 de zile de la data incetarii.
3. MECANISMUL PROGRAMULUI
3.1. Programul de loialitate consta in acordarea de puncte de loialitate lunar (la o luna), la data
emiterii extrasului de cont, detinatorilor de carduri de credit Bancpost mentionate la Art 2.2 din
prezentul Regulament. Punctele se acorda pentru toate tranzactiile efectuate de catre detinatorii
de carduri de credit Bancpost, la POS la comerciantii acceptanti din tara si strainatate sau pe
internet, precum si pentru ratele lunare, din cadrul programului Rate fara Dobanda, care au intrat
in decontare de la ultima acordare a punctelor si pana la data emiterii extrasului de cont al lunii
curente.
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3.2. Punctele de loialitate acumulate vor fi virate in contul detinatorilor de card WIZZ Bancpost
MasterCard World, deschis la Wizz Air (”Contul Wizz”), la solicitarea expresa a acestora printrun apel telefonic la serviciul Infoline la numarul de telefon 021.308.45.57. Contul WIZZ va fi
alimentat automat in termen de maxim 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii detinatorului de
card. Cu punctele transformate in bani in contul WIZZ se pot cumpara numai de bilete de avion
si/sau servicii oferite de compania aeriana Wizz Air, conform Termenilor si conditiilor contului
WIZZ care sunt disponibile pe site-ul http://wizzair.com.
3.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care clientul nu are inregistrate in
totalitate punctele de loialitate aferente tranzactiilor efectuate, in momentul inregistrarii cererii de
preschimbare a punctelor, daca aceasta situatie se datoreaza faptului ca o parte din tranzactiile
acestuia nu au intrat in decontare in perioada mentionata la articolul 3.1, din motive ce nu tin de
organizator. In aceasta situatie punctele aferente tranzactiilor ramase in decontare vor fi
inregistrate in urmatorul ciclu de acordare.
3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu accepta cereri de preschimbare a punctelor pentru
clienti care in momentul efectuarii cererii au datorii restante fata de banca.
4. VALABILITATEA SI VALOAREA PUNCTELOR DE LOIALITATE
4.1. Valabilitatea unui punct de loialitate este de 24 de luni de la data acordarii acestuia. Punctele
de loialitate acordate si nefolosite pana la data expirarii vor fi sterse automat din conturile
detinatorilor de carduri de credit la data expirarii.
4.2. In cazul clientilor care au serviciul datoriei mai mare de 30 de zile, punctele de loialitate
acumulate si nefolosite pana in acel moment vor fi anulate.
4.3. Valoarea punctelor de loialitate: 100 puncte de loialitate egal 1 LEU.
5. ACORDAREA, ACUMULAREA SI UTILIZAREA PUNCTELOR DE LOIALITATE
5.1. Pentru fiecare 1 LEU utilizat prin intermediul cardului de credit Bancpost Wizz Air
MasterCard World, detinatorul cardului va acumula:
 2 puncte pentru tranzactiile efectuate la orice comerciant (inclusiv prin internet) in tara si
strainatate. Pentru tranzactiile transformate in Rate fara Dobanda punctele se vor acorda
raportate la valoarea ratei lunare;
 4 puncte pentru tranzactiile efectuate prin intermediul site-ului Wizz Air wizzair.com.
 Pentru prima tranzactie efectuata pe site-ul wizzair.com, in fiecare an, detinatorul
cardului va primi un bonus fix de 2.500 puncte, suplimentar punctelor acumulate in mod
normal pentru valoarea tranzactiei respective. Ca exceptie de la articolul 3.2, pentru
clientii cu cont WIZZ activ punctele vor fi transferate de Bancpost direct in contul WIZZ.
Un cont Wizz este considerat activ in situatia in care clientul, titular de cont Wizz, a
completat datele de identificare şi de contact în sistemul de rezervări al Wizz Air.
5.2. Organizatorul poate hotari acordarea de puncte de loialitate suplimentare pentru anumite
perioade de timp si pentru anumite tipuri de tranzactii specifice cardurilor de credit Bancpost,
prin Acte Aditionale la prezentul Regulament. Actele Aditionale vor fi aduse la cunostinta
participantilor prin aceleasi modalitati ca si modificarile Regulamentului.
5.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica numarul punctelor de loialitate acordate,
conform prevederilor Art 5.2.
5.4. Punctele se vor acumula in contul de Puncte atasat fiecarui card implicat in Program.
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5.5. In urma tranzactiilor efectuate cu un card suplimentar se vor acumula puncte in contul de
Puncte atasat cardului principal.
5.6. Punctele acumulate pot fi utilizate conform celor prevazute la Art. 3.2.
5.7. Valoarea minima ce poate fi convertita si virata in contul WIZZ este de 2.000 puncte.
5.8. Detinatorii de carduri de credit au posibilitatea de a consulta soldul punctelor de loialitate
acumulate:
a) prin apelarea Serviciului Infoline la numarul de telefon 021.308.45.57.
b) in fiecare luna prin intermediul extrasului de cont aferent cardului de credit
5.9. Punctele de loialitate acumulate se pierd în cazul în care detinatorul renunta la cardul de
credit WIZZ Bancpost.
6. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
6.1. Fiecare participant exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor
date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in
care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existent
drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;
(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Bancpost SA, la cerere si in mod gratuit,
pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu
prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o
cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre Bancpost SA, la adresa mentionate mai
sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa
o copie lizibila a actului de identitate;
(iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea,
actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare
nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat
in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata
si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat
si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;
(iv) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime
legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu
exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in
urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Bancpost SA, intocmita in forma scrisa, datata si
semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si
legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.
(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea,
anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata
exclusive pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate,
destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii participantului, precum competenta
profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
(vi) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001
ce i-au fost incalcate.
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6.2. Bancpost S.A. este operator de date cu caracter personal si a notificat catre ANSPDCP
prelucrarile de date cu caracter personal in scopul realizarii activitatii de creditare si a activitatii
de marketing, fiind inregistrat cu numarul 1826 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu
caracter personal.
7. DIVERSE
7.1. Eventualele litigii intre Bancpost S.A. si participantii in Program se vor solutiona pe cale
amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de
catre instantele judecatoresti competente.
7.2. Organizatorul programului isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament prin
intocmirea unui Act aditional, urmand ca modificarile sa intre in vigoare numai dupa publicarea
acesteia pe site-ul www.bancpost.ro. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui
detinator de card de credit WIZZ Bancpost MasterCard World in orice unitate Bancpost si pe
site-ul www.bancpost.ro.
7.3. Banca, in calitate de organizator, nu este raspunzatoare pentru plata impozitelor sau altor
obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale
provenite din astfel de castiguri. In cazul in care acest impozit este datorat, organizatorul se
obliga sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat in conformitate cu dispozitiile legislatiei
fiscale in vigoare. Totodata, mentionam ca organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate
legata de taxele si impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani catre participanti.
Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului sunt suportate de participant.
Bancpost S.A.
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Act aditional nr. 1 din data de 29.07.2014 la
Regulamentul oficial al Programului de loialitate “SHOP & TRAVEL” atasat cardurilor de credit
WIZZ Bancpost MasterCard World din data de 15.12.2013
Organizatorul Programului de loialitate intitulat “SHOP & TRAVEL” (denumit in continuare
„programul”), Bancpost S.A., (denumit in continuare „Organizator”), cu sediul central in
Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei 6A, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul comertului sub
nr. RO 404416, cod unic de inregistrare J40/9052/1991, atribute fiscal R, avand numar de
operator de date cu caracter personal nr. 767 pentru servicii financiare-bancare si nr. 1826 in
scopuri de reclama, marketing si publicitate si organizare de campanii promotionale cu atribuirea
de premii, a decis modificarea si completarea Regulamentului Oficial al programului de loialitate
intitulat " SHOP & TRAVEL " (denumit in continuare „Regulamentul”), dupa cum urmeaza:
Art 5.7 din Regulament, va avea urmatorul continut:
Valoarea minima ce poate fi convertita si virata in contul WIZZ este de 2.000 puncte. Valoarea
maxima admisa ce poate fi convertita si virata, intr-o luna, in contul Wizz este de 100.000
puncte.
Restul prevederilor din regulamentul oficial al programului de loialitate intitulat "SHOP &
TRAVEL" raman neschimbate.
Prezentul Act aditional face parte integranta din Regulamentul oficial al Programului de loialitate
“SHOP & TRAVEL” atasat cardurilor de credit WIZZ Bancpost MasterCard World din data de
15.12.2013.
Prezentul Act aditional se va publica pe site-ul www.bancpost.ro si va fi disponibil in mod
gratuit, impreuna cu Regulamentul sus-mentionat, din care face parte integranta, in orice unitate
Bancpost.
Bancpost S.A.
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Act aditional nr. 2 din data de 03.11.2014 la
Regulamentul oficial al Programului de loialitate “SHOP & TRAVEL” atasat cardurilor de credit
WIZZ Bancpost MasterCard World din data de 15.12.2013
Organizatorul Programului de loialitate intitulat “SHOP & TRAVEL” (denumit in continuare
„programul”), Bancpost S.A., (denumit in continuare „Organizator”), cu sediul central in
Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei 6A, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul comertului sub
nr. RO 404416, cod unic de inregistrare J40/9052/1991, atribute fiscal R, avand numar de
operator de date cu caracter personal nr. 767 pentru servicii financiare-bancare si nr. 1826 in
scopuri de reclama, marketing si publicitate si organizare de campanii promotionale cu atribuirea
de premii, a decis modificarea si completarea Regulamentului Oficial al programului de loialitate
intitulat " SHOP & TRAVEL " (denumit in continuare „Regulamentul”), dupa cum urmeaza:
Art 3.2 din Regulament, va avea urmatorul continut:
„Punctele de loialitate acumulate vor fi virate in contul detinatorilor de card WIZZ Bancpost
MasterCard World, deschis la Wizz Air (”Contul Wizz”) pe numele titularului de card, la
solicitarea expresa a acestora printr-un apel telefonic la serviciul Infoline la numarul de telefon
021.308.45.57. Contul WIZZ va fi alimentat automat in termen de maxim 5 zile lucratoare de la
inregistrarea cererii detinatorului de card. Cu punctele transformate in bani in contul WIZZ se
pot cumpara numai de bilete de avion si/sau servicii oferite de compania aeriana Wizz Air,
conform Termenilor si conditiilor contului WIZZ care sunt disponibile pe site-ul
http://wizzair.com.
Restul prevederilor din regulamentul oficial al programului de loialitate intitulat "SHOP &
TRAVEL" raman neschimbate.
Prezentul Act aditional face parte integranta din Regulamentul oficial al Programului de loialitate
“SHOP & TRAVEL” atasat cardurilor de credit WIZZ Bancpost MasterCard World din data de
15.12.2013.
Prezentul Act aditional se va publica pe site-ul www.bancpost.ro si va fi disponibil in mod
gratuit, impreuna cu Regulamentul sus-mentionat, din care face parte integranta, in orice unitate
Bancpost.
Bancpost S.A.
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Act aditional nr. 3 din data de 30.06.2016 la
Regulamentul oficial al Programului de loialitate “SHOP & TRAVEL” atasat cardurilor de credit
WIZZ Bancpost MasterCard World din data de 15.12.2013
Organizatorul Programului de loialitate intitulat “SHOP & TRAVEL” (denumit in continuare
„programul”), Bancpost S.A., (denumit in continuare „Organizator”), cu sediul central in
Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei 6A, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul comertului sub
nr. RO 404416, cod unic de inregistrare J40/9052/1991, atribute fiscal R, avand numar de
operator de date cu caracter personal nr. 767 pentru servicii financiare-bancare si nr. 1826 in
scopuri de reclama, marketing si publicitate si organizare de campanii promotionale cu atribuirea
de premii, a decis modificarea si completarea Regulamentului Oficial al programului de loialitate
intitulat " SHOP & TRAVEL " (denumit in continuare „Regulamentul”), dupa cum urmeaza:
Art 3.2 din Regulament, va avea urmatorul continut:
Punctele de loialitate acumulate vor fi virate in contul activ al detinatorilor de card WIZZ
Bancpost MasterCard World, deschis la Wizz Air (”Contul Wizz”) pe numele titularului de card,
la solicitarea expresa a acestora printr-un apel telefonic la serviciul Infoline la numarul de telefon
021.308.45.57. Un cont Wizz este considerat activ in situatia in care clientul, titular de cont
Wizz, a completat datele de identificare şi de contact în sistemul de rezervări de pe site-ul Wizz
Air.
Contul WIZZ va fi alimentat automat in termen de maxim 5 zile lucratoare de la inregistrarea
cererii detinatorului de card. Cu punctele transformate in bani in contul WIZZ se pot cumpara
numai de bilete de avion si/sau servicii oferite de compania aeriana Wizz Air, conform
Termenilor si conditiilor contului WIZZ care sunt disponibile pe site-ul http://wizzair.com.
Art 5.1 din Regulament, va avea urmatorul continut:
Pentru fiecare 1 LEU utilizat prin intermediul cardului de credit Bancpost Wizz Air MasterCard
World, detinatorul cardului va acumula:
 2 puncte pentru tranzactiile efectuate la orice comerciant (inclusiv prin internet) in tara si
strainatate. Pentru tranzactiile transformate in Rate fara Dobanda punctele se vor acorda
raportate la valoarea ratei lunare;
 4 puncte pentru tranzactiile efectuate prin intermediul site-ului Wizz Air wizzair.com.
 Pentru prima tranzactie efectuata pe site-ul wizzair.com, in fiecare an, detinatorul
cardului va primi un bonus fix de 2.500 puncte, suplimentar punctelor acumulate in mod
normal pentru valoarea tranzactiei respective.
Restul prevederilor din regulamentul oficial al programului de loialitate intitulat "SHOP &
TRAVEL" raman neschimbate.
Prezentul Act aditional face parte integranta din Regulamentul oficial al Programului de loialitate
“SHOP & TRAVEL” atasat cardurilor de credit WIZZ Bancpost MasterCard World din data de
15.12.2013.
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Prezentul Act aditional se va publica pe site-ul www.bancpost.ro si va fi disponibil in mod
gratuit, impreuna cu Regulamentul sus-mentionat, din care face parte integranta, in orice unitate
Bancpost.
Bancpost S.A.
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Act aditional nr. 4 din data de 01.06.2017 la
Regulamentul oficial al Programului de loialitate “SHOP & TRAVEL” atasat cardurilor de credit
WIZZ Bancpost MasterCard World din data de 15.12.2013
Organizatorul Programului de loialitate intitulat “SHOP & TRAVEL” (denumit in continuare
„programul”), Bancpost S.A., (denumit in continuare „Organizator”), cu sediul central in
Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei 6A, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul comertului sub
nr. RO 404416, cod unic de inregistrare J40/9052/1991, atribute fiscal R, avand numar de
operator de date cu caracter personal nr. 767 pentru servicii financiare-bancare si nr. 1826 in
scopuri de reclama, marketing si publicitate si organizare de campanii promotionale cu atribuirea
de premii, a decis modificarea si completarea Regulamentului Oficial al programului de loialitate
intitulat " SHOP & TRAVEL " (denumit in continuare „Regulamentul”), dupa cum urmeaza:
Art 3.1. Programul de loialitate consta in acordarea de puncte de loialitate lunar (la o luna), la
data emiterii extrasului de cont, detinatorilor de carduri de credit Bancpost mentionate la Art 2.2
din prezentul Regulament. Punctele se acorda pentru toate tranzactiile efectuate de catre
detinatorii de carduri de credit Bancpost, la POS la comerciantii acceptanti din tara si strainatate
sau pe internet, cu exceptia tranzactiilor efectuate sau transformate in Rate fara Dobanda, care au
intrat in decontare de la ultima acordare a punctelor si pana la data emiterii extrasului de cont al
lunii curente.

Art 3.2 din Regulament, va avea urmatorul continut:
Solicitantii cardurilor de credit WIZZ Bancpost MasterCard World au obligatia de a furniza in
cererea de emitere a cardului de credit o adresa de e-mail corecta si valida. Dupa aprobarea
cardului de credit acestia vor primi de la Wizz Air un e-mail care va contine instructiunile de
activare a contului deschis la Wizz Air (”Contul Wizz”).
Detinatorii cardurilor de credit WIZZ Bancpost MasterCard World au obligatia de a urma
instructiunile primite si de a completa datele personale solicitate in vederea activarii Contului
Wizz.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care clientul furnizeaza in cererea de
emitere a cardului de credit o adresa de e-mail incorecta sau incompleta.
Punctele de loialitate acumulate vor fi virate in contul activ al detinatorilor de card WIZZ
Bancpost MasterCard World, deschis la Wizz Air pe numele titularului de card, la solicitarea
expresa a acestora printr-un apel telefonic la serviciul Infoline la numarul de telefon
021.308.45.57.
Un cont Wizz este considerat activ in situatia in care clientul, titular de cont Wizz, a completat
datele de identificare şi de contact în sistemul de rezervări de pe site-ul Wizz Air.
Contul WIZZ va fi alimentat automat in termen de maxim 5 zile lucratoare de la inregistrarea
cererii detinatorului de card. Cu punctele transformate in bani in contul WIZZ se pot cumpara
numai de bilete de avion si/sau servicii oferite de compania aeriana Wizz Air, conform
Termenilor si conditiilor contului WIZZ care sunt disponibile pe site-ul http://wizzair.com.
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Art 5.1 din Regulament, va avea urmatorul continut:
Pentru fiecare 1 LEU utilizat prin intermediul cardului de credit Bancpost Wizz Air MasterCard
World, detinatorul cardului va acumula:
 2 puncte pentru tranzactiile efectuate la orice comerciant (inclusiv prin internet) in tara si
strainatate, cu exceptia tranzactiilor efectuate sau transformate in Rate fara Dobanda
 4 puncte pentru tranzactiile efectuate prin intermediul site-ului Wizz Air wizzair.com, cu
exceptia tranzactiilor efectuate sau transformate in Rate fara Dobanda.
 Pentru prima tranzactie efectuata pe site-ul wizzair.com, in fiecare an, detinatorul
cardului va primi un bonus fix de 2.500 puncte, suplimentar punctelor acumulate in mod
normal pentru valoarea tranzactiei respective.
Punctele de loialitate se ofera pentru tranzactii realizate lunar din limita de credit acordata,
tranzactiile efectuate din fonduri depuse peste limita de credit nefiind contorizate.

Restul prevederilor din regulamentul oficial al programului de loialitate intitulat "SHOP &
TRAVEL" raman neschimbate.
Prezentul Act aditional face parte integranta din Regulamentul oficial al Programului de loialitate
“SHOP & TRAVEL” atasat cardurilor de credit WIZZ Bancpost MasterCard World din data de
15.12.2013.
Prezentul Act aditional se va publica pe site-ul www.bancpost.ro si va fi disponibil in mod
gratuit, impreuna cu Regulamentul sus-mentionat, din care face parte integranta, in orice unitate
Bancpost.

Bancpost S.A.
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Act aditional nr. 5 din data de 12.01.2018 la
Regulamentul oficial al Programului de loialitate “SHOP & TRAVEL” atasat cardurilor de credit
WIZZ Bancpost MasterCard World din data de 15.12.2013
Organizatorul Programului de loialitate intitulat “SHOP & TRAVEL” (denumit in continuare
„programul”), Bancpost S.A., (denumit in continuare „Organizator”), cu sediul central in
Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei 6A, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul comertului sub
nr. RO 404416, cod unic de inregistrare J40/9052/1991, atribute fiscal R, avand numar de
operator de date cu caracter personal nr. 767 pentru servicii financiare-bancare si nr. 1826 in
scopuri de reclama, marketing si publicitate si organizare de campanii promotionale cu atribuirea
de premii, a decis modificarea si completarea Regulamentului Oficial al programului de loialitate
intitulat " SHOP & TRAVEL " (denumit in continuare „Regulamentul”), prin adaugarea
articolului de mai jos, dupa cum urmeaza:

5.10. In situatia in care Contul Wizz al clientului a fost creditat cu puncte acordate acestuia, ca
urmare a unei erori, fraude, functionalitati defectuoase ale sistemelor informatice, etc.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a recupera aceste puncte din punctele creditate ulterior in
contul clientului pana la acoperirea eventualului prejudiciu creat.

Restul prevederilor din regulamentul oficial al programului de loialitate intitulat "SHOP &
TRAVEL" raman neschimbate.
Prezentul Act aditional face parte integranta din Regulamentul oficial al Programului de loialitate
“SHOP & TRAVEL” atasat cardurilor de credit WIZZ Bancpost MasterCard World din data de
15.12.2013.
Prezentul Act aditional se va publica pe site-ul www.bancpost.ro si va fi disponibil in mod
gratuit, impreuna cu Regulamentul sus-mentionat, din care face parte integranta, in orice unitate
Bancpost.
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