Condiţiile şi regulile programului “Shoppy” pentru clienţi
1. NOŢIUNI GENERALE
1.1. Programul „Shoppy” este un proiect de loialitate organizat de B. C. “Victoriabank” S.A., denumită în continuare
“Bancă”, Compania “Darwin”, denumită în continuare “Compania” şi Companiile-partenere, ce presupune premierea
participanţilor programului cu bonusuri, reduceri şi oferirea posibilității achiziţionării mărfurilor şi/sau serviciilor în credit
în rate cu dobânda „0”.
1.2. Prezentul document reprezintă anexa la „Regulile de utilizare a cardurilor bancare Victoriabank pentru persoane
fizice”, care se aplică numai pentru relaţiile Băncii cu deţinătorii cardurilor „Shoppy” şi reglementează particularitățile
emiterii şi utilizării cardurilor emise în cadrul programului „Shoppy”.
2. CONDIŢIILE ȘI REGULILE PROGRAMULUI
2.1. În programul „Shoppy” poate participa orice persoană fizică, rezidentă în Republica Moldova, cu vârstă mai mare de
18 ani. Persoanele cu vârsta mai mică de 18 ani vor fi incluse în Programul „Shoppy” dacă vor deţine carduri
suplimentare, ataşate de contul unuia dintre părinţi.
2.2. Înscrierea în programul „Shoppy” se efectuează prin completarea cererii de emitere a cardului la reprezentanţa
Companiei sau pe site-ul oficial www.shoppy.md.
2.3. În cadrul programului dat se vor emite carduri nepersonalizate de credit şi de debit de tip Visa Electron cu design
special.
2.4. Cardurile emise în cadrul programului „Shoppy” vor avea acces la toate tipurile de servicii existente pentru cardurile
emise de Bancă.
2.5. Banca înscrie bonusurile în contul de bonus în conformitate cu următorul tabel:

Tipul tranzacţiei

Bonus

1

Extragere de numerar în reprezentanţele şi bancomatele altor bănci pe teritoriul RM

750 bonusuri /tranzacţie

2

Extragere de numerar în bancomatele peste hotare

1500 bonusuri /tranzacţie

3

Extragere de numerar în reprezentanţele bancare peste hotare

1500 bonusuri /tranzacţie

4

Achitarea mărfurilor şi/sau serviciilor în puncte comerciale

1 bonus /1 leu achitat

5

Transfer primit la card prin intermediul sistemului internațional de plăți Visa Inc.

250 bonusuri /tranzacţie

2.6. Bonusurile acumulate pot fi utilizate la procurarea mărfurilor şi serviciilor la Companiile-partenere.
2.7. În cazul închiderii contului de card a deţinătorului, la fel şi închiderii proiectului, bonusurile acumulate de deţinător vor
fi eliminate.
2.8. Pentru utilizarea bonusurilor acumulate, deţinătorul de card trebuie să se adreseze la orice reprezentanţă a
Companiei şi/sau Companiei-partener.
2.9. Bonusurile acumulate nu pot fi schimbate în bani.
2.10. Utilizând cardul, emis în cadrul proiectului, deţinătorul primeşte drept la reduceri speciale și beneficii adiționale
oferite de Compania şi/sau Companiile-partenere.
2.11. Pentru accesarea posibilităţilor de creditare, Deţinătorul cardului „Shoppy” perfectează cerere în orice
reprezentanţa Companiei şi semnează Contract de credit.
2.12. Cardurile de credit oferă acces la o linie de credit revolving (în continuare „linia de credit”) şi/sau la credit în rate
cu dobânda “0” (în continuare „credit în rate”).
2.13. Linia de credit se acordă în mărime de 3,000 lei, 5,000 lei sau 10,000 lei.

2.14. Linia de credit oferă posibilitate de a utiliza mijlocele creditare repetat după rambursarea parţială sau integrală a
creditului. La sfârşitul fiecărei luni clientul va primi extrasul din contul de card, unde va fi indicată suma minima
necesara spre plata, dobânda şi comisioanele aferente.
2.15. Linia de credit poate fi utilizată în reţeaua comercială, inclusiv în reţeaua comercială a Companiilor-partenere
precum şi prin numerar.
2.16. Asupra soldului liniei de credit se calculează dobânda conform Tarifelor în vigoare. În cazul tranzacţiilor efectuate
în reţeaua comercială nu se aplică rata dobânzii în perioada de graţie – pînă la finele lunii în care au fost debitate
sumele din contul de credit.
2.17. Pentru utilizarea mijloacelor liniei creditare în afara reţelei comerciale (tranzacție de tip „cash”, „atm”, transfer,
etc.) se percepe un comision din suma operaţiunii conform Tarifelor în vigoare.
2.18. Pentru perfectarea pachetului de documente aferente liniei de credit se percepe un comision conform Tarifelor în
vigoare.
2.19. Credit în rate este destinat achitării mărfurilor şi serviciilor numai în reţeaua Companiei şi/sau Companiilorpartenere indicate pe site-ul www.shoppy.md.
2.20. Creditul în rate cu dobânda “0” se rambursează în rate egale. Numărul de rate se stabileşte pentru Compania şi
fiecare Companie-parteneră aparte și se indică pe site-ul www.shoppy.md.
2.21. Debitorul nu achită dobânda pentru creditul în rate utilizat în reţeaua Companiilor-partenere atât timp, cât nu
încalcă termenii prestabiliți de achitare a ratelor. În caz contrar se achită rata dobânzii conform Tarifelor în vigoare.

