Oferta „Black Friday”

I.

Valabilitatea ofertei:
 Oferta este valabila in perioada 12-26 noiembrie 2021.

II.

III.

Conditii de eligibilitate:
 Oferta se adreseaza societatilor cu cifra de afaceri anualizata (la sfarsitul ultimului an) de pana la 10
milioane EUR, incadrate in categoria IMM conform segmentarii interne a Bancii, care la momentul
lansarii ofertei nu sunt clienti ai Bancii;
 Beneficiarii ofertei trebuie sa indeplineasca toate conditiile de eligibilitate ale Bancii pentru deschiderea
unui cont curent si accesarea produselor incluse in oferta, in conformitate cu prevederile Conditiilor
Generale de Afaceri, cu legislatia in vigoare si cu practica prudentiala bancara;
 Beneficiarii trebuie sa indeplineasca si conditiile specifice fiecarei produs accesat in cadrul prezentei
campanii.
Continut Oferta „Black Friday”:
1. Cont curent si Internet/Mobile Banking
Urmatoarele servicii sunt oferite gratuit, timp de 1 an de zile de la momentul deschiderii contului:
 Taxa de activare a serviciului Internet Banking este zero pentru primii doi utilizatori;
 Plati nelimitate, efectuate prin Internet Banking/Mobile Banking in favoarea altui client GarantiBBVA;
 Plati nelimitate, efectuate prin Internet Banking/Mobile Banking in lei in favoarea clientilor altei banci*.
*cu excepția comisioanelor TransFond/BNR
Restul conditiilor si comisioanelor aferente acestor produse si servicii se aplica in continuare.
2. Acceptarea la plata a cardurilor la terminalul POS




Acceptarea la plata a cardurilor la terminalul POS: 0.64%/tranzactie pentru carduri emise de banci din
Romania si detinute de persoane fizice;
Acceptarea la plata a cardurilor la terminalul POS: 1.90%/tranzactie pentru alte tipuri de carduri;
Administrare lunara/mentenanta terminal POS: 35 lei/ terminal**.
**perceputa doar in cazul in care valoarea tranzactiilor prin terminalul POS in luna precedenta a fost
mai mica de 10.000 lei
Restul conditiilor si comisioanelor aferente acestor produse si servicii se aplica in continuare.
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3. Depozite la termen
Constituirea unui depozit la termen in lei, prin intermediul platformelor Internet Banking/Mobile Banking, pe
perioada de desfasurare a campaniei este bonificata cu un bonus de dobanda de 0,65%, dupa cum urmeaza:
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6 luni

12 luni
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Standard

Campanie
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0.40%

1.05%
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4. Credite
Clientii care aplica pentru un credit*** in perioada campaniei beneficiaza de comision zero la acordare.
***Oferta este valabila pentru un singur credit a carui valoare este mai mica decat 1.250.000 RON
(echivalent alte valute).
La data expirarii ofertei se vor aplica automat costurile standard ale Bancii, conform documentului Tarife si
comisioane standard afisat la ghiseele bancii și pe pagina www.garantibbva.ro, valabil la data incetarii ofertei.
IV.

Acceptarea ofertei:








Oferta se considera acceptata prin semnarea acesteia de catre client, in perioada de valabilitate a acesteia,
iar beneficiile se vor activa numai dupa semnarea ofertei si confirmarea indeplinirii conditiilor.
Banca isi rezerva dreptul sa refuze orice cerere de deschidere a contului curent, inclusiv, daca este cazul,
deschiderea oricarui produs/serviciu sau poate restrictiona accesul la acestea, daca Clientul nu furnizeaza
toate informatiile, declaratiile sau documentele solicitate pentru identificarea Clientului, Beneficiarului
real si/sau persoanelor de control, natura tranzactiilor si orice alte detalii prevazute de legislatia nationala
si internationala in vigoare, precum si din motive de prudentialitate bancara.
Banca poate refuza primirea unor documente considerate incomplete, necompletate sau completate
necorespunzator sau care, in opinia Bancii, nu indeplinesc conditiile de acceptare, sunt neconforme cu
prevederile Conditiilor Generale de Afaceri, cu legislatia in vigoare si cu practica prudentiala bancara.
In cazul in care in termen de 6 luni de la data activarii ofertei nu sunt tranzactii pe contul curent, Banca
isi rezerva dreptul de a anula prezenta oferta.
Oricand pe perioada derularii, oferta va putea fi retrasa, in baza deciziei Garanti Bank S.A. sau in caz de
forta majora. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Garanti Bank S.A. va informa participantii
prin canalele disponibile, in cel mai scurt timp posibil.
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