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1.BIG BONUS
Programma “Big Bonus”: de aankopen betaald met de Visa kaart van Carrefour* Basic, Classic en Gold in alle
deelnemende Carrefour winkels in België (hyper, market, express, carrefour.eu) geven je recht op Big Bonuspunten.
De toekenningsvoorwaarden zijn:
Indien je op één maand tijd een minimum van €50 aankopen en een minimum van 2 transacties behaalt, dan
krijg je 125 punten.
Indien je op één maand tijd een minimum van €100 aankopen en een minimum van 3 transacties behaalt,
dan krijg je 250 punten.
Indien je op één maand tijd een minimum van €200 aankopen en een minimum van 4 transacties behaalt,
dan krijg je 500 punten.
Indien je op één maand tijd een minimum van €400 aankopen en een minimum van5 transacties behaalt,
dan krijg je 1.000 punten.
Voor de berekening van het maandelijks bedrag aan aankopen, worden alle aankopen gerealiseerd in de Carrefour
winkels (hyper, market, express, carrefour.eu) en betaald met de Visa kaart van Carrefour* in rekening genomen.
Alsook, om het aantal transacties te berekenen, worden alle aankopen ongeacht het bedrag, gerealiseerd in de
Carrefour winkels (hyper, market, express, carrefour.eu) en betaald met de Visa kaart van Carrefour in rekening
genomen. Elke maand , wordt er een teller geactiveerd bij de eerste transactie. Deze teller wordt op het einde van
elke maand op nul gezet en de verkregen Big Bonuscheques worden op het einde van elke trimester (maart, juli,
september en december) opgestuurd.via een «Bonus-voucher“.Je krijgt deze voucher 2 weken na het afsluiten van
het trimester. Je kan je punten toevoegen aan je Carrefour Bonus Card account
Elke klant heeft recht op de Big Bonuspunten vanaf de maand volgend op de openingvan zijn Visa kaart van
Carrefour. Aanbieding geldig tot 30/06/2022.
Raadpleeg de lijst van de nietdeelnemende winkels op www.carrefourfinance.be.

2.VISA DAY
Bon van €5, te verrekenen aan de kassa, geldig op een volgende aankoop van minimum €5, betaald met de Visa
kaart van Carrefour*, in een hypermarkt Carrefour. De bon wordt bekomen tijdens een Visa Day (donderdag) per
aankoopschijf van €100, betaald met de Visa kaart van Carrefour*) in een hypermarkt Carrefour.
Bon van €2, te verrekenen aan de kassa, geldig op een volgende aankoop van minimum €2 in een deelnemende
Carrefour market (Boondael (Ixelles), Tomberg (Woluwe-Saint-Lambert), Vilvoorde, Londerzeel, Europe (SaintPieters-Woluwe), Wemmel, Grimbergen, Etterbeek, Tervuren, Anderlecht Marius Renard, Molière, Gatti (Uccle),
Waterloo Centre, City II, Oostende, Knokke, Scheepsdale (Brugge), Brugge Saint-Andries (Brugge), Wetteren,
Brugge Saint-Kruis, Tielt, Antwerpen Groenplaats, Kapellen, Mortsel, Mol, Turnhout, Edegem Molenveld, Hoboken,
Wilrijk Bist, Antwerpen Lozana, Schilde, Berchem Pulhof, Brasschaat, Heusden, Aarschot, Tongeren, Heverlee,
Bilzen, Westerlo, Bree, Kuringen, Haine-Saint- Pierre, Mouscron, Angleur (Belle-Ile)). De bon wordt bekomen tijdens
een VisaDay (donderdag) per aankoopschijf van €40, betaald met de Visa kaart van Carrefour* in een deelnemende
Carrefour market.

3.MAANDELIJKSE PROMOTIES
De maandelijkse kortingen zijn geldig in alle hypermarkten en ook in de market van Waterloo, Belle-Île, Haine-StPierre, Westerlo en Brugge-St-Kruis en worden automatisch verrekend aan de kassa, mits betaling met de Visa
kaart van Carrefour*.
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* De Visa kaarten van Carrefour zijn kredietopeningen van onbeperkte duur (met variabele debetrentevoet), die
bruikbaar zijn op krediet of contant en die toelaten voordelen te bekomen, onder voorbehoud van de aanvaarding
van uw kredietcontract door Fimaser nv, kredietgever en adverteerder – Maatschappelijke zetel : Olympiadenlaan
20 - 1140 Brussel - Commerciële zetel: Muntcentrum, Bisschopsstraat 26 B4 - 1000 Brussel. fimaser.sav@fimaser.be.
RPR Brussel - KBO BE 0434.818.930- IBAN BE45 3100 7423 4489. Verbonden verzekeringsagent van cardif ,
ingeschreven onder het nr FSMA 020137A. Carrefour Belgium nv, kredietbemiddelaar-kredietagent,
Olympiadenlaan 20, 1140 Brussel.
De minimum maandelijkse aflossing bedraagt 5,60% van het nog te betalen kapitaal en debetintresten, met een
minimum van € 25, verhoogd met de kaartkosten. Indien het nog verschuldigd kapitaal en de debetintresten lager
zijn dan € 25, wordt het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met de kaartkosten, opgevraagd.
Enkel deze minimumbedragen worden automatisch, de 1ste van de maand, op de bankrekening van de klant
opgevraagd. De klant is vrij om op elk moment een bijkomende storting te verrichten. Kiest hij voor “betaling einde
van de maand zonder intresten”, dan moet hij het totale saldo van de transactie betalen tegen de 6de van de
maand volgend op deze transactie.. Kiest hij voor de betaling “contant”, wordt dit bedrag onmiddellijk van de
bankrekening van de houder opgevraagd. Bij afdoende provisionering van de rekening , zullen er geen intresten
worden aangerekend. Jaarlijkse kaartkosten 2,40 %, maandelijks verrekend op een dagelijkse basis op het
verschuldigde saldo. Enkel voor de aankopen worden de intresten en kosten verrekend op de vervaldatum van het
eerste maandelijks rekeninguittreksel, het JKP op basis van andere modaliteiten van de kaart ligt dus hoger.

Representatief voorbeeld: Kredietopening van onbeperkte
duur van 2.500€, Jaarlijks Kostenpercentage: 11,16% waarvan
2,40% jaarlijkse kaartkosten verrekent maandelijks op een dagelijkse
basis op het verschuldigde saldo, variabele debetrentevoet: 8,53%.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK
GELD.
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