
                                                         

PREZENTARE CARDOIL AVANTAJ/PROCEDURA OBTINERE  CARDURI 
PREPAID  

  

  

   

Cardoil Avantaj reprezinta un concept inovativ pe piata de carburanti din România, ce 

ofera consumatorilor de carburanti solutii integrate complete de la logistica alimentarilor pana 

la stingerea facturilor.  

Alimentarea carburantilor se face in România prin intermediul celor peste 1000 de statii 

partenere cu ajutorul cardurilor de alimentare.   
  

Serviciul de furnizare carduri de combustibil va ofera posibilitatea:    
  

• Alegerii unuia sau mai multor furnizori de combustibil din România: Lukoil, Rompetrol, 

MOL si Gazprom   

• Integrarii tuturor furnizorilor într-o singura platforma de gestiune online;  

• Indexarii serviciului Cost control cu notificari pe email si SMS la orice tranzactie;  
  

Procedura  in vederea demararii obtinerii cardurilor prepaid:  
  

1. Pentru redactarea contractului avem nevoie de:  
  

• copie buletin;  

• cont IBAN (care va servi la recunoașterea contului din care se face alimentarea cardului 

de carburant, pentru operativitate și pentru urgentarea viramentelor bancare);  

• adresa corespondenta si de email;  

• numar de telefon;  

• furnizorul (poate fi ales unul sau mai multi furnizori detaliati mai sus. In cazul in care 

doriti card Lukoil, Rompetrol si Mol vor fi trei carduri, nu exista un card unic pe care 

sa-l folositi la toate statiile).  
  

2. Ulterior redactarii contractului, acesta va fi trimis in original catre dvs. cu rugamintea de 

a semna  pagina 5 + anexele aferente. Pentru implementarea cat mai urgenta a 

contractului, nu este nevoie sa-l trimiteti in original, avem nevoie de el scanat si trimis 

pe adresa de email fsanp@cardoilavantaj.ro;  in cazul in care nu aveti in apropierea dvs. un 

scanner va puteti ajuta de telefon prin aplicatia CAM SCANNER sau ADOBE SCAN.  
  



                                                         
3. In urma implementarea contractului, care se va realiza numai după ce va fi 

recepționat contractul semnat de membrul de sindicat FSANP:  

  

• puteti efectua prima plata in vederea incarcarii cardului; la detaliile transferului trebuie 

sa specificati pe ce furnizor doriti sa incarcam banii (asta numai în situația în care 

aveti mai multi furnizori și implicit mai multe carduri, daca aveti un singur furnizor  

de carburant, această mențiune nu este necesară, suma fiind alocată automat 

cardului respectiv);  
  

• plata se va face prin transfer bancar intr-unul din conturile CARDOIL AVANTAJ 

(detaliate mai jos), sau online direct prin aplicatia Cardoil; (din acest motiv este 

nevoie de contul IBAN la depunerea documentelor pentru întocmirea contractului 

individual)  

• valoarea transferata se va credita in momentul in care banii se regasesc in contul 

nostru, astfel dvs veti fi instiintat în acel moment atat prins sms cat si prin e-mail;  
  

4.    Alimentarea se va face la pretul carburantului afișat la statie, reducerea 

contractuala acordandu-se in a doua zi lucratoare din urmatoarea luna (ex:100 litri x 

0.37= 37 lei, suma-bonus care se va suplimenta pe cardul dvs prepaid, aferent 

partenerului de la care s-a alimentat. De exemplu, în situația în care există carduri 

prepaid de la doi sau mai mulți parteneri, suma-bonus va fi repartizată direct pe aceste 

carduri, în funcție de nivelul carburantului alimentat).    
  

  

*pentru statiile Rompetrol reducerea se va acoda doar la alimentarile din statiile proprii nu si 

partenere.  
  
  

Pentru operativitate și pentru soluționarea cererilor cu prioritate, vă adresăm rugămintea 

de a înainta documentele menționate la punctul 1, pe adresa de e-mail 

fsanp@cardoilavantaj.ro .  
  
  

CONTURI IBAN  
  

UNICREDIT RO24 BACX 0000 0012 3052 2000  

BCR RO54 RNCB 0082 1388 6295 0001  

BRD RO24 BRDE 445S V071 6312 4450  

ING RO30 INGB 0000 9999 0772 6615  



                                                         
RAIFFEISEN RO14 RZBR 0000 0600 1660 9645 

CEC RO86 CECE B001 30RO N453 1012  
  
  
  

Pentru detalii suplimentare, ramanem la dispozitia dumneavoastra.  
  

Claudia Niculae  0784225358/fsanp@cardoilavantaj.ro  
  

 

  


