REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
DE ECONOMISIRE PENTRU CLIENTII PENSIONARI

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1 Organizatorul campaniei de economisire pentru clientii pensionari (denumita in continuare
”Campania”) este UniCredit Bank S.A. societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Romania,
Bucuresti, Bulevardul Expozitiei nr. 1F, sector 1, inregistrata in 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 CAMPANIEI
2.1 Campania se va derula in conformitate cu termenii si conditiile de derulare din prezentul regulament
(denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.
2.2 Regulamentul este disponibil pe intreaga perioada de derulare a Campaniei in mod gratuit, la cerere,
in orice sucursala UniCredit Bank SA de pe teritoriul Romaniei si pe site-ul oficial al Organizatorului
www.unicredit.ro.
2.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul 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. CONDITII DE DESFASURARE. DURATA CAMPANIEI
3.1 Campania este organizata si se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, pentru depozitele la termen in
Lei, care fac obiectul Campaniei.
3.2 Peioada desfasurarii Campaniei: 24 aprilie 2018, ora 09:00:00 - 31 mai 2019, ora 17:00:00.
3.3 Tipuri de depozite incluse in Campanie: depozite la termen aflate in oferta standard a Organizatorului,
constituite in LEI, pe o perioada de 1 luna, 3 luni, 6 luni, 12 luni sau 2 ani, Depozitele pot fi constituite in
oricare dintre sucursalele Organizatorului sau prin apel la Contact Center. Lista sucursalelor este disponibila
pe site-ul oficial al Organizatorului www.unicredit.ro.
SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE
4.1 Participantii la Campanie trebuie sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor Regulamentului.
4.2 Participantii la Campanie pot fi persoane fizice, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
 sunt pensionari [ce pot face dovada acestei calitati in sucursala la momentul constituirii
depozitului] care incaseaza lunar pensia indiferent de valoarea acesteia, direct intr-un contul
curent/de plati deschis la Organizator;
 constituie pe perioada Campaniei unul sau mai multe depozite la termen de tipul celor mentionate
la Sectiunea 3 din prezentul Regulament;
4.3 Nu pot participa la aceasta Campanie persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani.
4.4 Participantii la Campanie care indeplinesc criteriile mentionate la art. 4.2 de mai sus, pot beneficia de
bonus de dobanda pentru depozitele constituite conform Sectiunii 5 din Regulament.
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4.5 Inainte si dupa incetarea Perioadei Campaniei, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul
Regulament nu mai confera dreptul de a participa la Campanie.
SECTIUNEA 5. ACORDARE BONUS
5.1 Participantul care indeplineste conditiile de participare primeste din partea Organizatorului un bonus ce
consta intr-o dobanda mai mare cu 1 punct procentual peste dobanda standard acordata de Organizator
pentru depozitele in LEI constituite in sucursala sau prin apel la Contact Center.
5.2 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 acelea care cad in sarcina sa
conform legii, de a le retine la sursa si de a le plati la bugetul de stat.
5.3 Prin participarea la prezenta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si toate conditiile
stabilite prin Regulamentul Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un participant nu a
indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul Campaniei, isi rezerva dreptul de a
suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin participantului, fara alte despasgubiri sau plati.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz
sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
SECTIUNEA 6. LITIGII
Partile vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila orice neintelegere sau litigiu aparute
intre ele decurgand din prezentul Regulament. Litigiile sunt de competenta instantei romane. Eventualele
reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre UniCredit Bank S.A., la sediul din
Bucuresti, Bulevardul Expozitiei nr. 1F, sector 1,., România pana cel tarziu la data de 31/05/2020.
SECTIUNEA 7. FORTA MAJORA
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 inceperii Campaniei si care poate interzice sau modifica termenii
Regulamentului etc.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa
sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei,
Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care
aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intaziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul daca invoca forta
majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de
forta majora, existenta acestuia.
Aceasta Campanie poate fi incheiata inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce constituie
forta majora sau in cazul imposibilitatiii Organizatorului, din motive independente de vointa lui de a
continua prezenta Campanie.
SECTIUNEA 8. ANGAJAMENTE, PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta
Campanie in conformitate cu Legea 677/2001, astfel : UniCredit Bank SA, inregistrat la Autoritatea Nationala
de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 10964 si nr. 31594.
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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.
Participantii sunt de acord cu Regulamentul Campaniei si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate
si sa intre in baza de date a UniCredit Bank SA. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite
pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si
serviciile Organizatorului prin orice mijloace de comunicare ( e-mail, SMS) doar daca persoanele vizate si-au
dat acordul expres si neechivoc in acest sens, Organizatorul neconditionand participarea la Campanie sau
primirea premiilor de exprimarea acestui acord. in cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea
acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor cu respectarea
legislatiei aplicabile in vigoare. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii
677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la
interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal sau justitiei (art. 18).
Participantii si persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o
solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de
asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor
particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista
dispozitii legale contrare. Participantii si persoanele vizate au de asemenea, dreptul de a se opune, in mod
gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.
Participantii si persoanele vizate au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului,
stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea
exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie sau persoana vizata va transmite o cerere scrisa,
datata si semnata catre: UniCredit Bank SA, Romania, Bucuresti, Bdul. Expozitiei nr.1F, sector 1.
Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal si constituirii bazei de date sunt: organizarea si
desfasurarea Campaniei inregistrarea si validarea beneficiarilor premiilor Campaniei, realizarea de rapoarte
statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in
baza de date a UniCredit Bank SA prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace
de comunicare permise prin lege) cu privire la serviciile si produsele Organizatorului sau alte actiuni
desfăsurate in viitor de către acesta. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti
cu exceptia imputernicitilor sai.
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