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World Mastercard®
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World Mastercard®,
un card cu distinc]ie

{tim c` a]i ales World Mastercard® pentru c` 
ave]i a[tept`ri [i cerin]e complexe. 

World Mastercard® este primul card de acest 
tip din România care face fa]` exigen]elor 
dumneavoastr` cele mai variate: v` pune 
la dispozi]ie o limit` de credit extrem de 
generoas`, c`l`torii \n str`in`tate cu maximum 
de confort, siguran]` [i servicii la \n`l]imea 
standardelor dumneavoastr`.
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Acces la peste 1.000 de saloane LoungeKey 
din peste 500 de aeroporturi din întreaga lume 
[i beneficia]i în timpul c`l`toriilor de cel mai 
înalt nivel de confort, de siguran]` [i de servicii 
exclusiviste.

Acces gratuit [i intr`ri nelimitate \n salonul 
Mastercard® Business Lounge* din Aeroportul 
Interna]ional Henri Coand` Bucure[ti, prin 
prezentarea cardului World.

Acces gratuit pentru dumneavoastr` \n salonul Sky 
Lounge [i Jet Lounge** din incinta Aeroportului 
Interna]ional Viena, garantat prin simpla 
prezentare a cardului World Mastercard®.

Asisten]` [i asigurare gratuit` pe timpul 
c`l`toriei, atât pentru \ntreaga familie, cât 
[i pentru posesorii de card suplimentar care 
c`l`toresc cu dumneavoastr`.

Discounturi la comercian]i [i m`rci prestigioase, 
atât pe teritoriul României, cât [i \n str`in`tate.
|nlocuirea [i eliberarea \n regim de urgen]` a 
cardului, \n cazul \n care l-a]i pierdut sau v-a 
fost furat.

*Salonul din Aeroportul Henri Coand` este situat \n Terminalul Plec`ri 
Interna]ionale, la etajul 1, [i este deschis 24/7.
**Saloanele Sky Lounge [i Jet Lounge din Aeroportul Interna]ional Viena sunt 
deschise de luni pân` vineri, de la ora 5:30 pân` la ora 22:00. Salonul Sky 
este situat la Check-in 3, etaj 2, pentru plec`rile de la Por]ile F (Schengen) [i G 
(Non Schengen). Salonul Jet este situat la Check-in 1, parter, pentru plec`rile 
de la por]ile B, C (Schengen) [i D (Non Schengen).

Avantaje exclusive



C`l`torii confortabile, servicii 
exclusiviste

Pentru c` sunte]i posesor de card World 
Mastercard®, prin programul LoungeKey, 
ave]i exclusivitate deplin` la facilit`]i de 
relaxare: gust`ri [i b`uturi r`coritoare/locuri 
confortabile [i b`uturi complementare în peste 
1.000 de saloane LoungeKey din peste 500 
de aeroporturi din întreaga lume. Merit` s` 
ajunge]i mai devreme.

Astfel, ve]i fi departe de stresul [i aglomera]ia 
din marile aeroporturi [i v` ve]i bucura de 
confort [i servicii exclusiviste.

V` invit`m s` consulta]i lista saloanelor VIP 
incluse \n program pe www.loungekey.com/
raiffeisenbank-world-elite-credit .
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Asisten]` [i asigur`ri speciale
de c`l`torie

Ca posesor al cardului World Mastercard®, 
siguran]a dumneavoastr` atunci când c`l`tori]i 
devine o prioritate pentru noi. Astfel, beneficia]i 
de un program extins de asisten]` [i asigurare, 
la care pute]i apela la orice or` din zi [i din 
noapte.

Asigurarea este valabil` din momentul \n care 
intra]i \n posesia cardului, f`r` nicio condi]ie de 
activare.

Programul de Asisten]` [i Asigurare medical` [i 
de c`l`torie acoper` riscul pentru urm`toarele 
evenimente:
•  Cheltuieli medicale de urgen]` \n caz de 

accident sau \mboln`vire \n valoare de 
maximum 100.000 Euro;

•  R`spundere Civil` Personal` fa]` de ter]i \n 
valoare de maximum 5.000 Euro; 

•  |ntârzierea sau pierderea bagajelor \n 
valoare de maximum 500 Euro;

•  |ntârzierea avionului \n valoare de maximum 
500 Euro;

•  Furtul sau pierderea telefonului mobil \n 
valoare de maximum 150 Euro;

•  Asigurare în valoare de maximum 
2.000 Euro/an pentru situa]iile în care 
sunte]i nevoit s` anula]i c`l`toria ca urmare a 
unui deces, accident sau îmboln`vire grav` 
a unui membru al familiei dumneavoastr`.



Serviciul de Asisten]` [i Asigurare este 
disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7, 
oriunde \n lume. 

|n cazul \n care ave]i nevoie s` apela]i la acest 
serviciu, v` invit`m s` contacta]i asiguratorul 
APRIL Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., 
la num`rul de telefon +(4021) 201.90.62, 
\nscris [i pe cardul special de asigurat, pe care 
l-a]i primit odat` cu cardul World Mastercard®.

Pentru detalii referitoare la condi]iile 
asigur`rii de c`l`torie pute]i accesa
www.carddecredit.ro
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Un statut privilegiat cu ofertele 
locale Mastercard® România

Beneficia]i de reduceri [i oferte exclusiviste la 
peste 130 de comercian]i [i 430 de loca]ii 
din România. Acest program v` este oferit prin 
intermediul Mastercard® România [i se afl` \n 
permanent` extindere.

Câteva dintre profilurile magazinelor partenere:
•  Mod`
•  S`n`tate [i frumuse]e
•  Art` [i decora]iuni
•  Restaurante & Gourmet
•  |nchirieri auto

V` invit`m s` accesa]i
www.mastercard.ro/premium pentru lista 
complet` de magazine partenere.
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Oferte interna]ionale 
Priceless Cities

Beneficia]i de oferte speciale în cele mai 
bune hoteluri, pre]uri preferen]iale în  
restaurante de renume, servicii [i privilegii 
exclusive la cump`r`turi, cât [i acces 
backstage pentru unele dintre cele mai râvnite 
spectacole [i evenimente din peste 30 de 
ora[e [i teritorii, prin simpla înregistrare pe 
platforma www.priceless.com/romania.
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|nlocuirea \n regim de urgen]`
a cardului

|n cazul \n care pierde]i cardul World 
Mastercard® sau v` este furat, pute]i solicita 
\nlocuirea acestuia cu unul nou, \n regim de 
urgen]`. Trebuie doar s` apela]i num`rul de 
telefon dedicat clien]ilor Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen: +(4021) 306.77.77, apelabil 
24/7, iar pân` la eliberarea cardului nou, v` 
vom pune la dispozi]ie un card cu valabilitate 
temporar`.
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Eliberare de numerar \n regim
de urgen]` \n str`in`tate

|n cazul \n care cardul dumneavoastr` 
Mastercard®  World a fost furat, l-a]i pierdut sau 
s-a demagnetizat, v` vom pune la dispozi]ie o 
sum` de maximum 5.000 Euro.

Nu trebuie decât s` apela]i serviciul Call 
Center dedicat clien]ilor Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen, [i vi se va indica sucursala b`ncii de 
la care pute]i ridica suma \n cel mult 24 de ore 
de la solicitare.

Pentru a intra în posesia cardului de credit 
World Mastercard®, sau pentru a afla mai 
multe informa]ii, bancherul dumneavoastr` 
personal v` st` la dispozi]ie.

De asemenea, ne pute]i contacta la 
num`rul de telefon dedicat clien]ilor 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen:
+(4021) 306.77.77, apelabil 24/7.



www.fwrbanking.ro
 +(4021) 306.77.77


