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Regulamentul Oficial al Programului 
Cheltuieşte!!! Speed Transfer Financiar te răsplăteşte! 

 
I. Numele şi adresa organizatorului 

Programul "Cheltuieşte!!! Speed Transfer Financiar te răsplăteşte!" (denumit în cele ce urmează 
"Programul") este desfăşurat de Speed Transfer Financiar S.R.L. (denumită în continuare şi "Instituţie" 
sau "Speed Transfer Financiar"), instituţie de plată cu sediul în Bucureşti, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 4, 
sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7533/2004, având cod de înregistrare în scopuri 
de TVA R016409339, înregistrată la BNR sub nr. IP-RO-0008/05.07.2013 reprezentată prin Director 
General Cristian ARTEMI. 

Participanţii la Program sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament, 
Speed Transfer Financiar rezervându-şi dreptul de a modifica termenii şi condiţiile Programului, urmând 
ca modificările efectuate să intre în vigoare numai după efectuarea unui anunţ public în acest sens. Orice 
persoană care participă la acest Program îşi exprimă acordul cu privire la termenii şi condiţiile desfăşurării 
acestuia, orice încălcare putând avea ca efect neacordarea beneficiilor oferite de Speed Transfer 
Financiar. 

Decizia de derulare a prezentului Program, conform regulilor din prezentul Regulament, este 
finală şi obligatorie pentru Participanţi. 

 
II. Definiţie Program 

Programul "Cheltuieşte!!! Speed Transfer Financiar te răsplăteşte!" reprezintă un Program prin 
care Speed Transfer Financiar acordă beneficii transferate pe card (cuantificabile în bani) Deţinătorilor 
eligibili de carduri de credit emise de Instituţie sub sigla MasterCard pentru Tranzacţiile eligibile 
efectuate prin intermediul cardului de credit de tip MasterCard la POS-ul comercianţilor acceptanţi care 
afişează sigla MasterCard. 
 
III. Prezentare generală a Programului 

Speed Transfer Financiar acordă Deţinătorilor eligibili de carduri de credit emise de Instituţie sub 
sigla MasterCard beneficii reprezentând un procent din valoarea Tranzacţiilor Eligibile efectuate cu 
cardul la comercianţii care acceptă la plată cardul de credit Speed Transfer Financiar şi care au afişată 
sigla MasterCard. Beneficiile se materializează în creditarea contului de evidenţă al cardului cu sumele 
corespunzătoare, în acord cu pct. VI. din prezentul Regulament. 

Deţinătorii eligibili pentru acest Program sunt toţi Deţinătorii de card de credit emis de Speed 
Transfer Financiar sub sigla MasterCard, care utilizează acest card pe durata Programului pentru plăţi la 
P0S-ul comercianţilor, independent de faptul că încheierea contractului de credit prin card cu Speed 
Transfer Financiar a intervenit anterior demarării prezentului Program sau pe parcursul derulării acestuia 
şi care nu se află în una din situaţiile de excepţie prevăzute la pct. VI. din prezentul Regulament. 

Înscrierea şi participarea la Programul "Cheltuieşte!!! Speed Transfer Financiar te răsplăteşte!" 
este automată pentru toţi Deţinătorii eligibili. Deţinătorii eligibili care doresc să nu participe la Program 
trebuie să se adreseze cu o cerere scrisă la Instituţie în acest sens. 

Tranzacţii eligibile reprezintă tranzacţiile efectuate la POS de către Deţinătorii eligibili, cu cardul 
de credit Speed Transfer Financiar MasterCard, pentru plata unor bunuri şi/sau servicii la orice 
comerciant acceptant care afişează emblema oficială a organizaţiei de carduri MasterCard, tranzacţii care 
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au fost decontate pe contul de evidenţă al cardului. Sunt eligibile pentru beneficiile acordate de Speed 
Transfer Financiar în cadrul Programului "Cheltuieşte!!! Speed Transfer Financiar te răsplăteşte!", atât 
tranzacţiile efectuate pe teritoriul României, cât şi cele efectuate în afara graniţelor ţării prin utilizarea 
cardului de credit Speed Transfer Financiar MasterCard la orice terminal POS instalat de către banca 
acceptatoare la orice comerciant acceptant care afişează sigla MasterCard. 

Nu sunt eligibile pentru acest program tranzacţiile de retragere numerar la ATM/POS, în România 
şi în afara graniţelor ţării. 
 
IV. Durata Programului 

Programul "Cheltuieşte!!! Speed Transfer Financiar te răsplăteşte!" se desfăşoară începând cu 
data de 05 Martie 2016 până la decizia societății de încetare a acestuia, cu excepţiile de mai jos, fără însă 
a depăşi pentru fiecare Deţinător eligibil durata contractului de credit prin cardul de credit MasterCard. 

Speed Transfer Financiar are dreptul să decidă în orice moment încetarea Programului. 
Informarea referitoare la încetarea Programului va fi comunicată cu cel puţin 30 de zile înainte de 

data încetării Programului, pe website-ul Speed Transfer Financiar www.speedfinanciar.ro şi la oricare 
dintre sediile sale. 

Programul poate fi întrerupt sau suspendat dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit 
împiedică sau întârzie total sau parţial derularea Programului. 
 
V. Valoarea beneficiului 

Beneficiu în procent de 0,5%, ce poate fi acordat de Speed Transfer Financiar Deţinătorului de 
card de credit Speed Transfer Financiar MasterCard, din valoarea tuturor Tranzacţiilor Eligibile. 
 
V.1. Valoarea maximă a beneficiului 

Valoarea maximă a beneficiului total oferit de Speed Transfer Financiar pentru o "perioadă de 
referinţă" pentru deţinerea unui card de credit nu poate depăşi valoarea de 300 lei pe lună. 

„Perioada de referinţă" este perioada pentru care se emite un extras lunar de cont de evidenţă, 
conform dispoziţiilor contractului de credit prin card de credit Speed Transfer Financiar MasterCard, 
perioadă evidenţiată în cadrul extrasului. 

 
V.2. Obligaţii fiscale 

Obligaţiile fiscale şi/sau de contribuţii sociale ce decurg din acordarea sumelor de către Speed 
Transfer Financiar cu titlu de beneficii transferate pe card în bani potrivit prezentului Regulament intră 
sub incidenţa prevederilor legislaţiei fiscale în vigoare la data acordării beneficiului. 

Sumele reţinute de Speed Transfer Financiar cu titlu de impozit la sursa, dacă este cazul, precum 
şi orice alte reţineri aplicate asupra beneficiilor transferate în bani pe cardul de credit Speed Transfer 
Financiar MasterCard acordate prin Program, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, vor fi 
evidenţiate în mod corespunzător în extrasul de cont de evidenţă lunar. 

La data lansării programului, sumele acordate de Speed Transfer Financiar cu titlu de beneficiu, 
până la valoarea de 300 lei, potrivit prezentului Regulament nu sunt supuse impozitării. 

 
VI. Calculul şi Acordarea beneficiului în cadrul Programului "Cheltuieşte!!! Speed Transfer Financiar te 
răsplăteşte!" 

http://www.speedfinanciar.ro/
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Beneficiul va fi calculat ca procent din suma Tranzacţiilor eligibile debitate (postate) din contul de 
evidenţă al cardului de credit Speed Transfer Financiar MasterCard în perioada de referinţă pentru care 
este emis un extras lunar de cont, dar fără a depăşi valoarea maximă oferită de Speed Transfer Financiar 
pentru o perioadă de referinţă. Procentul aplicat şi valoarea maximă a beneficiului sunt menţionate la 
capitolul V "Valoarea beneficiului" 

Beneficiul total va fi evidenţiat în data de 15 a fiecărei luni, iar dacă este zi nelucrătoare în prima zi 
lucrătoare după data de 15 a fiecărei luni, în următorul extras lunar de cont de evidenţă emis imediat 
după perioada de referinţă în care Tranzacţiile eligibile au fost debitate (postate) din contul de evidenţă. 

Beneficiul se va materializa prin creditarea contului de evidenţă al cardului de credit Speed 
Transfer Financiar MasterCard cu sumele corespunzătoare, respectiv prin diminuarea sumei utilizate din 
limita de credit aprobată de Speed Transfer Financiar. Beneficiile acordate de Speed Transfer Financiar în 
cadrul prezentului Program nu modifică în niciun fel limita de credit aprobată la data încheierii 
contractului de credit prin card. 

In cazul în care Deţinătorul de card de credit Speed Transfer Financiar MasterCard are contractul 
de credit prin card, respectiv contul de evidenţă al cardului închis la data creditării beneficiului, indiferent 
de motivul care a condus la închiderea acestuia, sau daca Deţinătorul de card de credit Speed Transfer 
Financiar MasterCard înregistrează întârzieri la plata obligaţiilor faţă de Speed Transfer Financiar la data 
emiterii extrasului pentru perioada de referinţă, beneficiul acumulat în ultima perioadă de referinţă nu va 
fi acordat. 

Orice fraudă, tentativă de fraudă sau încercare de utilizare abuzivă a sumelor acumulate în cadrul 
Programului poate duce la excluderea Deţinătorului de card din Programul "Cheltuieşte!!! Speed 
Transfer Financiar te răsplăteşte!". 

 
VII. Modificarea Programului 

Instituţia îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament, fără acordarea 
vreunei compensaţii, orice modificare fiind adusă la cunoştinţă publicului pe website-ul 
www.speedfinanciar.ro şi la punctele sale de lucru. 

Orice modificare a Regulamentului va fi făcută publică înainte de momentul aplicării acesteia. 
Modificările se aplică în termen de 30 de zile de la data la care au fost aduse la cunoştinţă 

publicului prin afişare pe site-ul oficial al Instituţiei şi la punctele sale de lucru. Excepţie de la această 
situaţie o fac modificările care sunt în favoarea clienţilor şi aduc un beneficiu suplimentar acestea putând 
fi aplicate imediat ce au fost aprobate de conducerea Instituţiei. 

Speed Transfer Financiar nu îşi asumă responsabilitatea pentru neluarea la cunoştinţă de către 
Participanţi a modificărilor aduse programului, cât timp acestea au fost făcute publice pe site-ul 
www.speedfinanciar.ro şi la oricare din punctele de lucru ale acestuia. 
 
VIII. Protecţia Datelor cu caracter Personal 

Speed Transfer Financiar este operator de date cu caracter personal în baza Regulamentului (UE) 
2016/679 - "Regulamentul general privind protecţia datelor" sau "GDPR "şi Legii nr 190 din 18 iulie 2018 
privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European. 

Speed Transfer Financiar S.R.L. garantează respectarea prevederilor legale privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal ale Participanţilor la Program. 

http://www.speedfinanciar.ro/
http://www.speedfinanciar.ro/
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Prezenta secţiune se completează cu prevederile Contractului de credit prin cardul de credit 
MasterCard al cărui titular este Participantul la Program, precum şi cu prevederile Acordului privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal însuşit de Participantul Deţinător la Program anterior încheierii 
Contractului de credit prin Card. Participanţii la Program beneficiază de: dreptul de acces, dreptul de a 
rectifica datele personale, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul la ştergerea 
datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea 
datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi informat de către Instituţia de 
Plată conform legii, dreptul de a depune o plângere la o Autoritate de Supraveghere şi dreptul de 
adresare justiţiei, cât şi de orice alt drept prevăzut în beneficiul lor de Regulamentul (UE) 2016/679 - 
"Regulamentul general privind protecţia datelor" sau "GDPR' ş i  Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind 
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European. 

La cererea oricărui Participant, Speed Transfer Financiar va asigura acestora exercitarea oricăruia 
dintre drepturile menţionate anterior. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanţii la Program vor 
trimite Instituţiei la adresa Bucureşti, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 4, sector 1 o adresă în formă scrisă, datată 
şi semnată. 

 
IX. Litigii 
 Eventualele diferende apărute între Speed Transfer Financiar şi Participanţii la Program se vor 
soluţiona pe cale amiabilă. In situaţiile în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluţionate de 
instanţele judecătoreşti competente potrivit legii române în jurisdicţia cărora îşi are sediul Instituţia. 
 Legea aplicabilă este legea româna. 

Eventualele reclamaţii legate de derularea Programului se vor putea trimite la adresa Speed 
Transfer Financiar indicată la pct. I. din prezentul Regulament. 
 
X. Disponibilitatea Regulamentului 

Regulamentul de desfăşurare a Programului este disponibil în integralitatea sa, cu titlu gratuit, pe 
pagina de internet a Speed Transfer Financiar, www.speedfinanciar.ro şi la punctele de lucru ale Speed 
Transfer Financiar. 

Informaţii pot fi obţinute şi de la serviciul Relaţii cu clienţii la numărul de telefon 031.228.15.13. 
Participarea la acest Program implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului 

Regulament. Prin participarea la prezentul Program, se consideră că Participanţii şi-au însuşit integral şi 
au acceptat prevederile prezentului Regulament. 
 

Speed Transfer Financiar S.R.L. 
Prin Dl. Director General 

Cristian ARTEMI 

 

http://www.speedfinanciar.ro/

