REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“AJUTA-TI PRIETENII SA-SI IA O CASA”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ACESTEIA
1.1 Campania “AJUTA-TI PRIETENII SA-SI IA O CASA” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) se adreseaza
clientilor UniCredit Bank S.A., persoane fizice, care la data de 01.11.2018, aveau in desfasurare un credit garantat
cu ipoteca imobiliara si este organizata de
UNICREDIT BANK SA, 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, cod unic de inregistrare
361536, atribut fiscal RO, inregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 si avand capital social
subscris si varsat 455.219.478,30 RON, denumita in continuare (“Organizator”)
1.2 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 si/sau inceta desfasurarea Campaniei, dar
nu inainte de a anunta participantii prin informare pe site-ul bancii: https://www.unicredit.ro.
Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Regulamentul va fi
disponibil pe perioada Campaniei in mod gratuit oricarui solicitant, pe site-ul UniCredit https://www.unicredit.ro.
SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania se va desfasura in perioada 07.11.2018 – 31.01.2019 (inclusiv).
Aceasta Campanie se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Inainte si dupa incetarea
duratei Campaniei, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament nu confera dreptul de a participa la
Campanie.
SECTIUNEA 3. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE
Participantii la Campanie sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor Regulamentului si
legislatiei aplicabile.
La aceasta Campanie pot participa clientii UniCredit Bank S.A., persoane fizice, care indeplinesc cumulativ
urmatoarele conditii:
- accepta termenii si conditiile prezentului Regulament;
- in perioada de desfasurare a Campaniei, indeplinesc criteriile precizate la Sectiunea 4 si 5.
- au acord de Marketing dat Bancii si nu inregistreaza restate la data inceperii 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., rudele de gradul I, precum si fratele/sora, sotul/sotia acestora.

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE SI ACORDAREA PREMIILOR
4.1 Persoanele care, inainte de a incepe Campania au in desfasurare un credit garantat cu ipoteca imobiliara la
UniCredit Bank S.A. recomanda, pe baza unui cod primit din partea Organizatorului (“Cod de recomandare”)

conform art. 4.2, persoanelor cunoscute (“Persoana recomandata”) oferta de credite cu ipoteca a UniCredit Bank
S.A.
Clientul beneficiar, persoana care recomanda, trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile :
- Inainte de data de incepere a campaniei sau in perioada campaniei, este client UniCredit Bank S.A. si are un
credit garantat cu ipoteca in desfasurare;
- Recomanda cercului lor de cunoscuti creditele cu ipoteca, indiferent de tipul creditului (ipotecar, imobiliar,
aranjamente sau nevoi personale cu ipoteca) si le furnizeaza codul de recomandare primit de la banca, prin
sms;
- Recomandarea este eligibila si se finanteaza ;
- La data acordarii premiului, participantii eligibili pentru plata premiului trebuie sa aiba un cont curent in
LEI.
Persoana recomandata trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile:
- Inainte de data inceperii campaniei, nu are o solicitare inregistrata in sistemele Bancii pentru un produs
garantat cu ipoteca imobiliara mai noua de 3 luni;
- Recomandarea nu ajunge in Banca prin canalul de parteneri externi;
- In perioada de achizitie a campaniei, depune documentatia pentru un credit garantat cu ipoteca si
comunica Bancii codul de recomandare primit de la prietenul lui pe “Formularul de recomandare credite cu
ipoteca”;
- Are cerere inregistrata in evidentele Bancii intre 07.11.2018 – 31.01.2019 si care se finanteaza pana la
sfarsitul lunii martie 2019.
4.2 Codul de recomandare este primit de la Organizator via SMS de catre persoanele care, inainte de a incepe
Campania au in desfasurare un credit garantat cu ipoteca imobiliara la UniCredit Bank S.A. si care indeplinesc
conditiile Regulamentului.
4.3 Participantii pot primi, conform Sectiunii 5, un premiu in cuantum brut, in valoare de 556 Lei (500 Lei cuantum
net dupa impozitare), pentru fiecare Persoana recomandata care indeplineste conditiile Regulamentului, dar nu
mai mult de valoarea maxima 1.667 Lei cuantum brut (1.500 Lei cuantum net dupa impozitare, echivalentul a 3
clienti recomandati). Valoarea impozitului pe venit va fi retinuta la sursa 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 5. ANUNTAREA SI PLATA PREMIILOR
Organizatorul va analiza participantii la Campanie care au indeplinit criteriile Regulamentului, urmand ca plata
premiilor aferente Campaniei mentionate la Sectiunea 2, sa fie realizata in luna urmatoare acordarii creditului
Persoanei Recomandate, direct in contul clientului beneficiar care a facut recomandarea eligibila.La data acordarii
premiului, participantii eligibili pentru plata premiului trebuie sa aiba un cont curent in LEI.

SECTIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie cu respectarea prevederilor
Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecția datelor).
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 ale participantilor la Campanie sunt prelucrate in scopul organizarii
Campaniei, identificarii participantilor, al informarii cu privire la inmanarea premiilor si au fost furnizate către
Organizator la data încheierii si/sau pe parcursul derulării contractului incheiat cu Organizatorul.
Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile specificate in prezentul Regulament sunt datele de identificare
ale participantului asa cum rezulta din documentul sau de identitate, date de contact respectiv nume, prenume
email, numar de telefon si codul IBAN al contului in LEI in care va fi virat premiul (daca va fi cazul).
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in condițiile Regulamentului General privind protecția datelor in scopul
(i) derularii Campaniei si atribuirii premiilor in baza consimtamantului participantului, (art. 6 alineat 1) litera a) din
Regulamentul general privind protecţia datelor), prin recomandarea cunoscutilor sai prin predarea codului de
recomandare (ii) pentru îndeplinirea obligatiilor care îi revin Operatorului conform legislatiei fiscale aplicabile (art.
6 alineat 1 litera c) din Regulamentul general privind protecţia datelor),
In situația in care, persoana vizata, refuza prelucrarea datelor cu caracter personal, menționate pentru scopurile
identificate, mai sus, Organizatorul va fi in imposibilitate de a acorda premiul, fara insa a afecta in alt fel relatiile
contractuale incheiate cu Organizatorul.
Prelucrarea datelor (inclusiv stocarea) va fi realizata pe durata necesara realizarii scopurilor specificate, maxim
perioada prevazuta de legislatia speciala aplicabila, respectiv pe o durata de maxim 10 ani de la data primirii
premiului de catre participanti.
In calitate de Persoana vizata, participantul va avea următoarele drepturi cu privire exclusiva la datele sale cu
caracter personal, prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor: dreptul de acces la date conform
art. 15; dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16; dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17; dreptul la
restricționarea datelor, conform art. 18; dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20; dreptul de a obiecta,
conform art. 21; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;
dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și
justiției.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datată și semnată, transmisă către UniCredit
Bank SA, la adresa: Bulevardul Expoziției, nr.1 F, sector 1, București, cod postal 01210, sau pe email la
infocenter@unicredit.ro, respectiv apelând la numărul +40 21 200 2020 (apel cu tarif normal în rețeaua fixă
Telekom Romania) sau *2020 (apel tarif normal în rețelele mobile Telekom Romania, Orange, RCS&RDS,
Vodafone).În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecţia
datelor, Banca va răspunde acestei solicitări în termen de 1 luna de zile în condiţiile prevăzute de Regulament.
Organizatorul garantează faptul ca prelucrează datele participantilor in condiții de legitimitate, implementând
totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor
conform art. 25 si 32 din Regulamentul general privind protecţia 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 7. PREVEDERI FINALE
7.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Sectiunea 2 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 2 de mai sus si in
situatia aparitiei unor prevederi legale care interzic sau modifica termenii si conditiile Regulamentului.
7.2 Eventualele reclamatii legate de derularea promoţiei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa Bd. Expozitiei,
nr. 1F, Sector 1, Bucuresti.
Eventualele divergente aparute intre Organizator si participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale
amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluţionate de instantele judecatoresti
competente
conform
legii.

