REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Recomanda GeniusCont Pensionar”
05 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei “Recomanda GeniusCont Pensionar” (denumita in cele ce urmeaza
“Campania”) este UniCredit Bank S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in
Romania, Bucuresti, Bulevardul Expozitiei nr. 1F, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub
nr. .J40/7706/1991, in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 si inregistrata la
ANSPDCP cu notificarea nr.10964, cod unic de inregistrare 361536, atribut fiscal RO, Identificator
Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/7706/1991, capital social subscris si varsat
455.219.478,30 RON (denumit in cele ce urmeaza ”Organizatorul”).
SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Campania se desfasoara conform prevederilor stabilite in prezentul Regulament (denumit in
continuare ”Regulamentul Oficial”), obligatoriu pentru toti participantii.
Regulamentul Oficial este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit pentru informare, pe intreaga
perioada de derulare a Campaniei, in toate sucursalele UniCredit Bank SA de pe teritoriul Romaniei
si pe site-ul oficial al Organizatorului www.unicredit.ro.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul Oficial precum si dreptul
de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul, prin
publicare pe site-ul www.unicredit.ro.
SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata si se desfasoara in sucursalele UniCredit Bank SA din Romania.
SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania se va desfasura in perioada: 05 noiembrie 2018 – 31 decembrie 2018 (inclusiv).
Perioada de monitorizare incasare pensie: 05 noiembrie 2018 - 29 martie 2019 (inclusiv).
Inainte de inceperea Campaniei si dupa incetarea acesteia, indeplinirea conditiilor mentionate in
prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.
SECTIUNEA 5. CONDITII DE PARTICIPARE
Participantii la Campanie trebuie sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor
Regulamentului Oficial si legislatiei aplicabile.
Pot participa la Campanie persoane fizice cetateni romani cu rezidenta in Romania, cetateni romani
nerezidenti sau cetateni straini rezidenti in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului
Regulament Oficial, care au primit un cod de recomandare si care in perioada de desfasurare a
Campaniei, indeplinesc criteriile precizate in sectiunea 6 „Mecanismul de desfasurare a Campaniei”.

Nu pot participa la aceasta Campanie minorii (persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani pana
la data inceperii Campaniei) si angajatii UniCredit Bank S.A.
SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
6.1 Participantii la Campanie, care pot primi un premiu conform Sectiunii 7 din prezentul
Regulament, sunt Persoanele care recomanda oferta de cont curent GeniusCont Pensionar
(„Persoana care recomanda”) de la UniCredit Bank S.A, pe baza unui cod primit din partea
Organizatorului (“Cod de recomandare”), conform art. 6.2, persoanelor fizice care obtin venituri din
pensie din sistemul public de pensii administrat de Casa Nationala de Pensii Publice, de Casa de
Pensii Sectoriale a Ministerului Apararii Nationale si de Casa de Pensii Sectoriale a Ministerului
Afacerilor Interne (“Persoanele Recomandate”), iar acestea indeplinesc conditiile Regulamentului
Oficial prevazute mai jos.
La data acordarii premiului conform Sectiunii 7, Participantii eligibili pentru incasarea premiului
trebuie sa aiba un cont curent in Lei deschis la Organizator, altfel pierd dreptul la incasarea
premiului. Contul curent al clientului care face recomandarea trebuie sa fie deschis inainte de data
la care se deschide contul curent al clientului recomandat.
“Persoana Recomandata” trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) la data inceperii Campaniei nu detine niciun produs/serviciu de la UniCredit Bank S.A.;
b) in perioada de desfasurare a Campaniei (05 noiembrie 2018 -31 decembrie 2018 (inclusiv)),
devine titularul unui cont curent deschis la UniCredit Bank S.A. in scopul incasarii pensiei,
comunicand Organizatorului Codul de recomandare primit de la Persoana care Recomanda
prin completarea “Formularului de recomandare” la momentul solicitarii produsului cont
curent;
c) incaseaza pensia in valoare de minimum 700 Lei din sistemul public de pensii in contul curent
deschis la UniCredit Bank S.A., in maxim 4 luni de la data deschiderii contului curent (in calculul
celor 4 luni se va considera inclusiv luna deschiderii contului curent) si este de acord cu
monitorizarea acestei incasari in scopul prezentului Regulament, inclusiv pana la data acordarii
premiului. Retragerea acordului inainte de acordarea premiului va conduce la neacordarea
acestuia.
6.2 Codul de recomandare este primit de la Organizator via SMS si e-mail sau poate fi solicitat prin
intermediul InfoCenter 24/7 (nr. de telefon 021 200 20 20, apel cu tarif normal apelabil din orice
retea sau *2020, apel cu tarif normal apelabil din retelele de telefonie mobile) de catre Persoanele
care recomanda.
SECTIUNEA 7. BENEFICIILE/PREMIILE ACORDATE
Participantul care are calitatea de Persoana care Recomanda va primi, conform Sectiunii 6, un
premiu in cuantum brut, in valoare de 56 de Lei (50 Lei cuantum net dupa impozitare), pentru
fiecare Persoana Recomandata care indeplineste conditiile Regulamentului Oficial, dar nu mai
mult de valoarea maxima totala de 3.333 Lei cuantum brut (3.000 Lei cuantum net dupa
impozitare) pentru 60 de persoane recomandate in perioada campanei.

Premiul va fi acordat de Organizator prin transfer bancar a sumei brute in contul curent in Lei
deschis la UniCredit Bank SA pe numele participantului care indeplineste conditiile prevazute in
Regulamentul Oficial, astfel:
- in cazul in care Persoana Recomandata a incasat pensia in valoare de minimum 700 Lei in contul
curent de la UniCredit Bank S.A. pana la data de 24 a lunii supuse monitorizarii – premiul se va
acorda cel tarziu pana in ultima zi lucratoare a lunii respective;
- in cazul in care Persoana Recomandata a incasat pensia in valoare de minimum 700 Lei in contul
curent de la UniCredit Bank S.A. dupa data de 24 a lunii supuse monitorizarii – premiul se va acorda
cel tarziu pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare.
Valoarea impozitului pe venit va fi retinuta la sursa prin debitarea din contul curent, conform
legislatiei in vigoare si numarului de Persoane Recomandate care indeplinesc conditiile campaniei.
Avand in vedere prevederile legii fiscale, Organizatorul este raspunzator pentru plata impozitului
prin retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din recompensele acordate in bani,
impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze catre bugetul de
stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de taxe, impozite sau alte restrictii de
natura fiscala care pot aparea in legatura cu recompensele acordate, altele decat impozitul pe venit
ce cade in sarcina sa conform legii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile aferente Campaniei in contextul in care
exista suspiciuni de frauda.
SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie cu respectarea
prevederilor Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu
exceptia imputernicitilor Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte
obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Datele cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie au fost furnizate catre
Organizator la data incheierii si/sau pe parcursul derularii contractului incheiat cu Organizatorul
pentru produsul care constituie conditie de eligibilitate pentru participarea la Campanie, astfel
cum este mentionat in prezentul Regulament.
Datele cu caracter personal ale Persoanelor care Recomanda oferta de cont curent GeniusCont
Pensionar sunt prelucrate in urmatoarele scopuri: organizarea Campaniei, verificarea indeplinirii
conditiilor de eligibilitate pentru participarea la campanie si a modului in care au fost indeplinite
conditiile prevazute la art. 6.1 din Regulamentul Oficial, identificarea Persoanelor care au
recomandat oferta de cont curent GeniusCont Pensionar, in scopul virarii premiilor in contul curent
al acestora si retinerii impozitului pe venit la sursa.

In situatia in care persoana vizata refuza prelucrarea datelor mentionate pentru scopurile
identificate mai sus, Oraganizatorul va fi in imposibilitate de a acorda premiul, fara insa a afecta in
alt fel relatiile contractuale incheiate cu Oraganizatorul.
Persoanele care Recomanda oferta GeniusCont Pensionar precum si Persoanele Recomandate, in
calitate de persoane vizate, au, conform Regulamentului 679/2016, urmatoarele drepturi: dreptul
de acces la date; dreptul de rectificare a datelor; dreptul de stergere a datelor; dreptul la
restrictionarea datelor; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a se opune; dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare; dreptul de a se adresa Autoritatii
Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei, drepturi care pot
fi exercitate in limitele legale, trimitand o adresa scrisa, datata si semnata catre UniCredit Bank S.A.
in care sa se precizeze numele complet si domiciliul pentru identificare.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa
catre UniCredit Bank SA, la adresa: Bulevardul Expozitiei, nr.1 F, sector 1, București, cod postal
01210, sau pe email la infocenter@unicredit.ro, respectiv apeland la numarul +40 21 200 2020
(apel cu tarif normal in reteaua fixa Telekom Romania) sau *2020 (apel tarif normal in retelele
mobile Telekom Romania, Orange, RCS&RDS, Vodafone).
In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastra privind
protectia datelor, Banca va raspunde acestei solicitari in termen de 30 de zile in conditiile prevazute
de Regulament.
Organizatorul garanteaza faptul ca prelucreaza datele participantilor in conditii de legitimitate,
implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si
confidentialitatii datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul general privind protectia datelor.
Informatii detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi consultate pe pagina de
internet
a
Bancii:
https://www.unicredit.ro/ro/persoane-fizice/Diverse/protectiadatelor.html#politicaprivindprelucrareadatelorcucaracterpersonal.
SECTIUNEA 9. PREVEDERI FINALE
9.1 Campania poate inceta, inainte de implinirea perioadei precizate la Sectiunea 4, si in cazul
producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii
Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua in cele mai bune conditii
prezenta Campanie.
In sensul acestui Regulament, forta majora desemneaza evenimentul care nu poate fi controlat sau
previzionat de Organizator si care determina imposibilitatea indeplinirii obligatiilor asumate prin
prezentul Regulament.
In acelasi sens, Campania poate inceta, inainte de implinirea perioadei precizate la Sectiunea 4 de
mai sus si in situatia aparitiei unor prevederi legale care interzic sau modifica termenii si conditiile
Regulamentului Oficial.
9.2 Eventualele reclamatii legate de derularea promotiei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa
Bd. Expozitiei, nr. 1F, Sector 1, Bucuresti.
Eventualele divergente aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor
rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti competente conform legii.

