REGULAMENTUL Campaniei Promotionale “Despacheteaza-ti visurile”
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL
Organizator al campaniei “ Despacheteaza-ti visurile” (denumita in continuare
„campania

promotionala”)

este

Raiffeisen

Banca

pentru

Locuinte

S.A.(RBL),

societate administrata in sistem dualist, persoana juridica romana, cu sediul in
Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 246 D, etaj 6, Sector 1, Cod Unic de Înregistrare
16324968, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5871/2004, şi la
Registrul

Bancar

sub

nr.

RB-PJR-40-051/31.05.2004,

având

contul

nr.

RO24RZBL1000000000000000 deschis la Banca Naţională a României, numar inregistrare
in

operator 2959,

reprezentata legal prin dna. Aurelia Cionga - Presedinte si

dl. Stelian Stanga - Vicepresedinte, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
Decizia de derulare a campaniei promotionale, conform regulilor stabilite prin
prezentul Regulament, este finala si obligatorie pentru participanti.
SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DESCRIERE
Campania promotionala se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei in perioada
1 aprilie - 30 septembrie 2015 si va oferi participantilor urmatoarele beneficii:
-

6 tombole (o tombola pe luna) cu 30 premii acordate la fiecare tombola,
fiecare premiu valorand 1.000 lei;

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala va incepe de la data de 1 aprilie 2015 si se va desfasura in
perioada 1 aprilie – 30 septembrie 2015.
Campania promotionala se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
ATENTIE!

1

Este foarte important ca datele personale de identificare declarate in relatia cu
banca ale clientilor Raiffeisen Banca pentru Locuinte (RBL) si in special ale
persoanelor participante la tombolele cu premii sa fie corect completate si
actualizate. Actualizarea datelor cu functie de identificare a clientilor se poate
efectua in orice Agentie Raiffeisen Bank S.A. sau la orice partener autorizat
(intermediar in vanzarea produselor RBL) prin completarea cererii de modificare a
contractului de economisire-creditare.
4.1. DREPTUL DE PARTICIPARE:
La tombolele cu premii participa clientii Raiffeisen Banca pentru Locuinte (RBL) –
persoane fizice - care indeplinesc cumulativ conditiile de participare mentionate
la 4.2.
Nu sunt eligibili pentru a participa la tombolele cu premii salariatii Raiffeisen
Banca pentru Locuinte S.A. si salariatii Raiffeisen Bank S.A.
4.2. CONDITII DE PARTICIPARE
La prezenta campanie promotionala participa persoanele fizice descrise mai sus
care indeplinesc urmatoarele conditii:
1. Contracteaza unul sau mai multe credite la RBL (locativ, anticipat, intermediar
sau direct), in valoare totala de cel putin 25.000 lei
2. Creditul/tele contractat/te este/sunt utilizat/e integral de catre client in
decursul aceleiasi luni calendaristice

in perioada 1 aprilie – 30 septembrie

2015.
Vor participa la tombola lunara contractele de credit care au indeplinit
cumulativ

conditiile de la punctele 1-2 in luna precedenta extragerii (din

prima pana in ultima zi calendaristica).
O persoana are un numar de sanse de castig egal cu numarul de multipli ai sumei
de 25.000 lei din valoarea creditului/creditelor contractat/e, astfel:

2



pentru credite cu o valoare mai mare sau egala cu 25.000 lei, dar mai
mica de 50.000 lei,participa la extragerea respectiva ( va fi introdus in
aplicatia de extragere) cu o inregistrare si are o sansa de castig ;



pentru credite cu o valoare mai mare sau egala cu 50.000 lei, dar mai
mica de 75.000 lei, participa la extragerea respectiva (va fi introdus in
aplicatia de extragere) cu doua inregistrari si are doua sanse de castig



pentru credite cu o valoare mai mare sau egala cu 75.000 lei, dar mai
mica de 100.000, participa la extragerea respectiva(va fi introdus in
aplicatia de extragere) cu trei inregistrari si are trei sanse de castig
s.a.m.d.

Prin numar de sanse egal cu numarul de multipli ai sumei de 25.000 lei din
valoarea creditelor unui client, se intelege ca in aplicatia de extragere
aferenta unei tombole lunare se va introduce un numar de inregistrari ale
contractului / CNP-ului clientului direct proportional cu numarul de multipli
ai sumei de 25.000 lei din valoarea creditului/creditelor contractat/e.
Organizatorul va verifica indeplinirea de catre participant a conditiilor de
validare.
Persoanele care doresc sa contracteze un credit la RBL pot efectua toate
demesurile necesare obtinerii creditului dorit (prin intermediul persoanelor
autorizate sa prezinte oferta de credite RBL.
Nota: Pentru a participa la tombola, este important ca datele persoanei sa fie
corect completate pe cererile de acordare a creditului, inclusiv numerele de
telefon si conturile curente (altele decat RBL) pentru situatiile in care se vor
vira premiile castigate la tombole.

SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Premiile oferite in cadrul campaniei promotionale constau in:
- 30 premii in valoare de 1.000 lei (una mie lei) fiecare, acordate prin tragere
la sorti la fiecare tombola lunara.
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Tombolele

lunare

vor

fi

organizate

in

primele

doua

saptamani

ale

lunilor

ulterioare utilizarilor integrale ale creditelor. Respectiv:
 in primele doua saptamani ale lunii mai pentru creditele utilizate in luna
aprilie
 in primele doua saptamani ale lunii iunie pentru creditele utilizate in luna
mai s.a.m.d.

SECTIUNEA 6. ACORDAREA SI ANUNTAREA PREMIILOR OFERITE LA TOMBOLA
La fiecare tombola lunara se vor extrage 30 premii care indeplinesc conditiile
cumulative de eligibilitate mentionate la punctul 4.2.


Extragerile lunare au loc la datele mentionate in cadrul sectiunii 5, in
prezenta unui notar public.



Lista castigatorilor si premiile câştigate va fi publicata lunar dupa fiecare
extragere pe website-ul www.rbl.ro, in agentiile in care castigatorii au semnat
contractele de creditare, precum si la sediul persoanelor autorizate care le-au
prezentat oferta de creditare pe baza careia a fost aprobat creditul.

Pana cel tarziu in data de 30 octombrie 2015, Castigatorii au obligatia de a
contacta RBL la urmatorul numar de telefon 0372.133.155 pentru a isi revendica
premiul si pentru a primi lamuriri in legatura cu modul in care vor putea intra in
posesia premiilor. In caz contrar, castigatorii vor pierde dreptul de a mai
solicita Organizatorului tombolei acordarea premiilor.
Dupa contactarea bancii de catre castigatori(conditie obligatorie pentru a intra
in posesia premiului), acestia pot intra in posesia premiilor prin virarea banilor
in contul curent al solicitantului de credit indicat in ordinul de decontare. In
situatia

castigarii

unui

premiu

este

important

sa

fie

indicat

contul

castigatorului in ordinul de decontare, document care face parte din documentatia
de credit. In toate cazurile, titularul contului in care se va face virarea
premiului trebuie sa fie acelasi cu titularul contractului de credit castigator.
Premiile

vor

fi

virate

in

maxim

20

(douazeci)

zile

lucratoare

dupa

data

contactarii RBL de catre client.
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Castigatorii campaniei promotionale pot cere informatii suplimentare despre
aceasta prin intermediul numarului de telefon dedicat campaniei promotionale
0372.133.155. Castigatorii vor intra in posesia premiilor in termen de maxim 20 de
zile din momentul contactarii si confirmarii premiului.
In toate cazurile, premiile campaniei promotionale vor fi atribuite exclusiv
conform prezentului Regulament. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind
modul de acordare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participant
si

depusa

personal

sau

expediata

prin

posta,

in

termen

de

maxim

o

luna

calendaristica de la data incheierii campaniei promotionale, pe adresa: Raiffeisen
Banca pentru Locuinte SA., Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 246 D, etaj 6, zona A,
Sector 1 in atentia Departamentului de Marketing.
Organizatorul va raspunde/ solutiona contestatia, in termen de maximum 10 (zece)
zile lucratoare de la data primirii.
SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Valoarea

premiilor

sus

mentionate

este

valoare

neta

ce

va

fi

platita

castigatorilor. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul
datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea
nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
SECTIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Raiffeisen Banca pentru Locuinte S.A. este operator de date cu caracter personal
sub numarul 2959.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
Raiffeisen Banca pentru Locuinte S.A. are obligatia de a prelucra in conditii de
siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de
participantii la promotie.
Persoanele

vizate

de

prezentul

Regulament

beneficiaza

in

conformitate

cu

prevederile Legii 677/2001, art.12 – art.15, de urmatoarele drepturi: dreptul de
informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si
dreptul de opozitie.
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Astfel, orice persoana care semneaza o cerere pentru incheierea unui contract de
economisire-creditare in perioada campaniei promotionale are dreptul de a solicita
in scris RBL sa nu fie introdus in loteria publicitara ori ca numele sau, in cazul
in care va fi castigator, sa nu fie mentionat pe site-ul bancii sau in agentia in
care a semnat contractul.
SECTIUNEA 9. LITIGII
Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campania
promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care rezolvarea
amiabila nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor
judecatoresti romane competente, in conformitate cu prevederile legislatiei
romane.
SECTIUNEA 10. INTRERUPEREA. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala va putea fi intrerupta doar pentru durate determinate si/sau
va putea inceta doar in caz de forta majora asa cum este aceasta definita de lege
si/sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului campaniei promotionale, dar
nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe pagina de web a Organizatorului
www.rbl.ro.
SECTIUNEA 11. ALTE PREVEDERI
Regulamentul Campaniei este disponibil gratuit, pe pagina de web a Organizatorului
la adresa www.rbl.ro. Participarea la aceasta campanie promotionala implica
obligativitatea participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament
si legislatiei aplicabile.
Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin
Regulament, participantii si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc,
ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului si sa fie
utilizate in scopul regulamentului.
Aurelia Cionga

Stelian Stanga

Presedinte

Vicepresedinte
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