REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Sarbatoreste Luna iubirii cu Cardul Destept”

Art. 1. Organizatorul Campaniei
Organizatorul Campaniei Promotionale “Sarbatoreste Luna iubirii cu Cardul Destept” (denumita in cele ce urmeaza
„Campania”) este Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece cu sediul in Bucuresti, Cladirea BoC,
etajele 1, 2 si 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, cod postal 020339 avand capital social subscris si varsat 748.648.220
lei, inregistrata in Registrul Institutiilor de credit sub nr. RB-PJR-40-017/18.02.1999 si in Registrul Comertului sub nr.
J40/29196/1992, avand Cod Unic de Inregistrare 4829576, atribut fiscal RO, numar inregistrare operator date personale 683,
telefon: +40 021 305 9000, fax: +40 021 305 9191, SWIFT: BRMAROBU, e-mail: office@brom.ro; pagina internet:
www.banca-romaneasca.ro, reprezentata de Dna Ana Elena Cernat in calitate de Director General Adjunct (Retail) (denumita in
cele ce urmeaza “Organizatorul”).
Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat si pe site-ul oficial al bancii www.banca-romeaneasca.ro
Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial de organizare si desfasurare al
acestei Campanii (denumit in continuare “Regulamentul”).
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda desfasurarea
Campaniei si/ sau inceta desfasurarea Campaniei in conditiile prezentului Regulament, fara o instiintare prealabila, aceste
amendamente intrand in vigoare de la data postarii lor la adresa www.banca-romeaneasca.ro. Este responsabilitatea
participantilor de a se informa despre eventualele modificari ale Regulamentului.
Art. 2 Conditii de desfasurare a Campaniei Promotionale si Locul desfasurarii Campaniei Promotionale
2.1. Campania Promotionala “Sarbatoreste Luna iubirii cu Cardul Destept”este organizata si se desfasoara in cadrul tuturor
unitatilor Organizatorului.
2.2. Perioada desfasurarii Campaniei Promotionale este 01.02.2017–28.02.2017, inclusiv.
Campania Promotionala se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament .
Perioada prezentei Campanii Promotionale poate fi modificata de catre Organizator, prin incheierea unui Act aditional in acest
sens. Actul aditional va urma sa-si produca efectele numai dupa anuntul prealabil pe site-ul www.banca-romaneasca.ro. Actul
aditional va fi disponibil in mod gratuit si in unitatea/unitatile Organizatorului in care se organizeaza Campania.
Art. 3 Conditii de participare
3.1 Pot participa la campanie persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii si sunt denumite in continuare
clienti eligibili:
a) este inregistrat ca si client al Organizatorului si detine un card de credit activ, principal sau secundar.
b) in perioada 01.02.2017 – 28.02.2017 a efectuat cel putin o cumparatura aprobata la unul dintre comerciantii care
desfasoara activitati comerciale intr-unul dintre urmatoarele domenii:
 Agentii de turism (cod comerciant MCC 4722, 5962)
 Bijuterii/ ceasuri (cod comerciant MCC 5094, 5944)
 Florarii (cod comercioant MCC 5992)
 Cosmetice/ parfumerii(cod comerciant MCC 5977)
 SPA/ Masaj (cod comerciant MCC 7297, 7298)
c) Cardul de credit nu inregistreaza intarzieri la plata sumei minime la data extragerii castigatorilor.
d) nu este angajat Banca Romaneasca sau membru de familie pana la gradul 4 al unui angajat al Bancii Romanesti.
3.2 Mai multe cumparaturi efectuate de un client cu un card de credit in perioada campaniei vor mari sansele de castig prin
cumularea acestora in lista de castigatori potentiali.
3.3 Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea prezentului Regulament.
3.4 Nu sunt inscrisi in Campanie salariatii Organizatorului sau membri de familie pana la gradul 4 ai unui angajat al Bancii
Romanesti.
Art. 4 Recompensele Campaniei Promotionale:
4.1 Recompensele oferite in cadrul Campaniei “Sarbatoreste Luna iubirii cu Cardul Destept” constau in 10 premii in valoare de
450 RON, fiecare.
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4.1.1 Clientii eligibli conform conditiilor stabilite la Art 3 din prezentul Regulament vor fi selectati de Organizator pentru a
participa la o tragere la sorti pentru acordarea a cate unui premiu in valoare de 450 RON pentru fiecare castigator.
Tragerea la sorti va fi organizata la sediul Organizatorului dupa incheierea campaniei, cel tarziu la data de 03.03.2017, si se
vor extrage 10 clienti castigatori care vor primi fiecare un premiu in valoare individuala de 450 RON (valoare platibila).
Recompensele individuale in valoare de 450 RON net se acorda o singura data, pentru fiecare client castigator.
4.2.Acordarea recompenselor
4.2.1. Conditii de acordare a recompenselor
Clientii eligibli trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) Sa fi respectat conditiile de participare mentionate in prezentul Regulament al Campaniei la la Art 3
b) Sa aiba un card de credit activ la momentul acordarii recompensei;
c) Sa nu fi intervenit decesul clientului anterior tragerii la sorti;
d) Sa nu existe dovezi de frauda.
Verificarea intrunirii conditiilor de eligibilitate necesare acordarii recompenselor de la Art 4 pct 4.1.1 se va face la inceputul
lunii martie pentru cumparaturile efectuate in perioada 01-28 februarie 2017. In cazul in care clientul nu indeplineste conditiile
de eligibilitate, clientul castigator va pierde dreptul de a solicita premiul castigat si premiul va fi acordat primei rezerve generate
prin extragerea aleatorie.
Art 5. Tragerea la sorti a castigatorilor si acordarea premiilor
Recompensele in bani prevazute la Art. 4 pct 4.1.2 vor fi acordate clientilor eligibili prin tragere la sorti care va avea loc la sediul
Organizatorului, Bucuresti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 si 3, Str. George Constantinescu nr.3, sector 2, cod postal 020339, cel
tarziu pana la data de 03.03.2017, in prezenta unei comisii compuse dintr-un notar si sase salariati ai Organizatorului.
Pentru a putea paticipa la tragerea la sorti, clientii eligibili trebuie sa indeplineasca conditiile de acordare a recompenselor
mentionate la art.4.2.1.
Verificarea intrunirii conditiilor de participare la tragerea la sorti se va face la data efectuarii extragerii.
5.1. Clientii declarati castigatori la tragerea la sorti vor fi contactati de catre Organizator prin telefon/e-mail, declarate de client,
pentru a li se anunta premiul castigat.
Clientii castigatori care (din motive neimputabile Organizatorului) nu au putut fi contactati in termen de 20 zile calendaristice
de la tragerea la sorti in vederea comunicarii castigului, vor pierde dreptul de a solicita premiul castigat, obligatia
Organizatorului de a-i instiinta cu privire la acest fapt incetand imediat dupa depasirea acestui termen.
5.2. Plata recompensei pentru clientii castigatori si care indeplinesc conditiile de acordare prevazute de prezentul Regulament se
va face pana la data de 31 Martie 2017, dupa informarea castigatorilor, prin virament bancar intr-un cont curent deschis pe
numele clientului.Recompensele vor fi evidentiate in extrasul de cont curent in valoare totala.
5.3. Dupa transferarea recompenselor in bani in conturile clientilor, orice obligatie a Organizatorului inceteaza. Orice alte taxe
sau impozite rezultate in urma transferului de bani in conturile clientilor recompensati nu vor fi suportate de Organizator.
Existenta sau aparitia pana la data transferului de bani in contul clientilor recompensati a oricarei cauze ce inlatura dreptul
acestora de a beneficia de recompense nu va crea nicio obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina
Organizatorului.
5.4 Organizatorul nu este raspunzator pentru niciun cost survenit ca urmare a mentinerii unui cont bancar si nici pentru taxe si
comisioane de retragere a banilor primiti de catre clientul recompensat.
Art. 6 Taxe si impozite:
Recompensa acordata prin tragere la sorti clientilor eligibili, pentru cumparaturile efectuate la lista de comercianti de la art.
3.1., are o valoare bruta de 450 RON si nu este supusa impozitarii conform prevederilor Codului Fiscal roman in vigoare la
data regulamentului. Acest venit este considerat venit din premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilita la valoarea de 600 lei
pentru fiecare premiu primit intr-o singura zi.
Banca Romaneasca nu este raspunzatoare pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite,
cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa aplicabile veniturilor din premii, impozit pe care Banca Romaneasca il
retine din suma bruta de venit si il vireaza la bugetul de stat, conform Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal actualizata cu
modificarile ulterioare.
Recompensele individuale in suma neta, asa cum au fost prezentate la art.4.1.. sunt cele ce urmeaza a fi primite de clienti.
Art. 7 Mecanismul Campaniei
7.1 In intervalul 01.02.2017–28.02.2017, clientii Banca Romaneasca care indeplinesc conditiile prevazute de prezentul
Regulament, vor fi inrolati in Campania “Sarbatoreste Luna iubirii cu Cardul Destept” daca indeplinesc conditiile prevazute de
prezentul Regulament.
7.2. Recompensele oferite in cadrul Campaniei constau in acordarea a 10 premii in valoare de 450 RON, fiecare, daca sunt
indeplinite conditiile de participare si de acordare prevazute de prezentul Regulament.
7.3. Organizatorul va acorda prin tragere la sorti 10 premii in bani clientilor eligibili conform prevederilor Art 3, Art. 4 si Art. 5.
Tragerea la sorti va fi organizata la sediul Organizatorului cel tarziu la data de 03.03.2017 , in prezenta unei comisii compuse
dintr-un notar si sase salariati ai Organizatorului.
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7.4. Extragerea se va efectua in mod electronic, conform reglementarilor in vigoare. In vederea inregistrarii in tragerea la sorti,
fiecare client eligibil pentru participarea la extragere in cadrul Campaniei va primi un numar de ordine in functie de data la care
a efectuat cumparatura la comerciant in conditiile prezentului Regulament. La finalul Campaniei, prin intermediul generatorului
de numere aleatorii de pe portalul www.random.org va fi generat un set de 10 numere, din care fiecare numar de la stanga la
dreapta va corespunde numarului de ordine al clientilor desemnati castigatori a unui premiu de 450 RON.
Va fi generat si un al doilea set de 10 numere care vor constitui rezerve.
7.5. Anuntarea recompenselor:
Clientii declarati castigatori prin tragere la sorti, vor fi contactati telefonic sau prin e-mail de un reprezentant al Organizatorului
pentru a fi informati despre premiul castigat. In cazul in care clientul nu poate fi contactat din orice motiv imputabil acestuia (ex.
numar de telefon incorect) pana cel tarziu la data de 23 Martie 2017, clientul castigator va pierde dreptul de a solicita premiul
castigat si va fi acordat primei rezerve generate prin extragerea aleatorie.
7.6. Plata recompenselor catre clientii castigatori care au indeplinit conditiile de acordare a premiului prevazute la Art 5. din
prezentul Regulament se va face pana la 31 martie 2017, dupa informarea telefonica a castigatorilor. Informarea acestora cu
privire la valoarea premiilor primite se va face prin intermediul extrasului de cont.
7.7. Organizatorul va face publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate prin publicarea acestora pe site-ul bancii
www.banca-romeaneasca.ro. Castigatorii isi vor exprima acordul cu privire la acest aspect in mod expres si neechivoc.
Art. 8 Protectia datelor cu caracter personal:
8.1 Banca Romaneasca SA este operator de date cu caracter personal si a notificat catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal prelucrarile de date cu caracter personal in scopul realizarii activitatii de marketing,
fiind inregistrat cu numarul 683 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.
Banca Romaneasca SA garanteaza respectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale
participantilor la promotie.
8.2 Participantii la loterie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea
operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;
b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod
gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;
c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la
cerere si in mod gratuit:
i. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor
incomplete sau inexacte;
ii. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
iii. realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. i) si lit.
ii), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim
care ar putea fi lezat;
d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara
nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert,
sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine:
i. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de
date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si
competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte;
ii. reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv
pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit i).
f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa
justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se adduce atingere posibilitatii de a se adresa cu
plangere Autoritatii de Supraveghere.
8.3 La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus.
Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la promotie vor trimite Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata
si semnata. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este desfasurarea campaniei si transmiterea ulterioara ocazionala de
oferte, mesaje publicitare si de marketing si comunicari ale bancii catre clienti.
Art. 9 Reguli generale
9.1 Campania promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii
Organizatorului Banca Romaneasca SA, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
9.2 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau
previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile
asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii,
greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare
a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.
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9.3 Eventualele litigii intre Banca Romaneasca si participantii la campania promotionala se vor solutiona pe cale amiabila, iar in
cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente. Legea
aplicabila este legea romana.
9.4 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei Promotionale se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Banca
Romaneasca, cu sediul in Bucuresti, Cladirea BoC, etajele 1, 2 si 3, Str. George Constantinescu nr. 3, sector 2, cod postal
020339 pana cel tarziu la data de 28.02.2017. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.
9.5 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile
acestei Campanii Promotionale.
9.6 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat recompensarea fara a avea in fapt acest
drept, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
9.7. Clientii recompensati nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii si nici de a cere modificarea parametrilor
recompenselor. In cazul refuzului unui castigator de a intra in posesia premiul castigat, in conditiile descrise in prezentul
Regulament, acesta va pierde dreptul de a intra in posesia premiului. Castigatorul premiului nu poate ceda drepturile asupra
premiului castigat unei alte persoane.
9.8. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru neacordarea premiilor din motive independente de vointa sa.
9.9. In cazul in care Organizatorul schimba recompensele sau valoarea acestora, se obliga sa faca cunoscut acest fapt, prin
intocmirea unui Act aditional.
9.10. In cazul in care Organizatorul constata ca persoana castigatoare a fraudat, nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile
stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula oricand drepturile si beneficiile ce revin
Castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care
Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul Castigatorul va restitui Organizatorului
premiul/valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.
Art. 10. Regulamentul campaniei promotionale
Regulamentul Oficial este intocmit si facut public pe intreaga durata a Campaniei Promotionale, accesand site-ul www.bancaromeaneasca.ro.
Regulamentul Oficial poate fi de asemenea tiparit si pus in mod gratuit la dispozitia si la cererea expresa a oricarui solicitant la
sediile agentiilor Organizatorului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa
intre in vigoare numai dupa ce anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari a fost publicat pe site-ul www.bancaromeaneasca.ro . Actul aditional de modificare va fi disponibil in mod gratuit si in unitatea/unitatile Organizatorului in care se
organizeaza Campania.
Orice modificare a regulilor de participare la Campania Promotionala, a mecanismului promotiei, a perioadei validitatii
promotiei vor fi anuntate pe site-ul www.banca-romeaneasca.ro cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a
modificarilor.
Participarea la aceasta Campanie Promotionala implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament Oficial de desfasurare
a Campaniei Promotionale „Sarbatoreste Luna iubirii cu Cardul Destept” .
Prezentul document a fost redactat si semnat astazi, ... .02.2017.
Banca Romaneasca S.A.
Membra a NBG GROUP
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