REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Tombolă bonus la rata – Personal loans”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORI
1.1. Organizatorul campaniei promoţionale “Tombolă bonus la rata – Personal loans” este BNP
Paribas Personal Finance S.A., societate pe actiuni infiintata conform legilor din Franta, avand
sediul social in Bulevardul Haussmann, nr. 1, Paris, 75009, Franta, inregistrata la Registrul
Comertului si Societatilor din Paris sub numarul 542 097 902, prin sucursala sa din Romania, BNP
Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Sos. Pipera nr. 46C-46D48, Cladirea C, etaj 6, sector 2, Bucuresti, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.
J40/20815/2017, numar EUID: ROONRC J40/20815/2017, cod unic inregistrare fiscala 38627806,
numar de inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit RB-PJS-40-074/ 15.01.2018.
1.2. Decizia de derulare a campaniei promotionale, conform regulilor din prezentul Regulament,
este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau de
a schimba Regulamentul, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului.
SECŢIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
2.1 Campania promoţională “Tombolă bonus la rata – Personal loans“ se va desfăşura în perioada
17.01.2022 – 28.02.2022 (inclusiv).
SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. La această campanie promoţională poate participa orice persoană fizică cu cetăţenie română
şi domiciliul în România, care îndeplinește condiţiile prevăzute în prezentul.
3.2. Nu pot participa la această campanie angajaţii Organizatorului.
SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE
La această promoţie poate participa orice persoană fizică care aplică în perioada campaniei pentru
un credit de consum pentru nevoi personale, indiferent de valoarea creditului solicitat și care
îndeplinește cumulativ urmatoarele condiții:
a) este cetăţean român;
b) aplică în perioada campaniei promoționale, respectiv 17.01-2022 – 28.02.2022 (inclusiv), pentru
un credit de consum pentru nevoi personale, pe oricare dintre canalele de vânzare (POS, Direct,
Broker);
c) cererea de credit este aprobată;
d) contractul este finanțat până la data de 15.03.2022 (inclusiv);
e) la data extragerii statusul contractului este în derulare;
f) nu înregistrează restanţe la plata oricăror sume datorate către Organizator la data 04.04.2022;
SECŢIUNEA 5. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL ACESTEI CAMPANII
5.1. Premiile oferite de către Organizator în cadrul campaniei promoţionale “Tombolă bonus la
rata – Personal loans“ constau în 50 de premii în valoare 500 lei/premiu. Valoarea totală a
premiilor este de 25.000 lei (TVA inclus). Premiul se acordă sub formă de bonus la rată și va fi
evidențiat în contul contractului de credit al câștigătorului până la următoarea scadentă a
contractului, de după data extragerii. Urmatoarele date scadente de după extragere pot fi
16.04.2022 sau 01.05.2022, in functie de data scadentei aplicabilă contractului de credit.
Exemplu:
 Pentru câștigătorii a căror urmatoare dată scadentă de după extragere este 16.04.2022,
bonusul va acoperi integral sau parțial rata cu această scadență.
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Pentru câștigătorii a căror urmatoare dată scadentă de după extragere este 01.05.2022,
bonusul va acoperi integral sau parțial rata cu această scadență.
Bonusul poate acoperi rata integral (dacă rata este mai mică de 500 lei) sau parțial (dacă rata este
mai mare de 500 lei).
Pentru situația în care rata este mai mică de 500 lei, bonsul va acoperi integral prima scadență de
după extragere, iar diferența dintre bonus și rată va acoperi parțial cea de-a doua scadență de
dupa extragere, clientul având obligația de a depune diferența dintre rată și bonus pentru a-și
achita integral rata.
Pentru situația în care rata este mai mare de 500 lei, bonsul va acoperi parțial prima scadență de
după extragere, clientul având obligația de a depune diferența dintre rată și bonus pentru a-și
achita integral rata.
SECŢIUNEA 6. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR
6.1. Înscrierea în tombolă se va face automat pentru fiecare participant dacă sunt îndeplinite
criteriile stabilite la Secțiunea 4.
6.2. Tragerea la sorți a câștigătorilor vor va avea loc în data de 06.04.2022, la sediul
Organizatorului în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţii Organizatorului, cu
respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. Suplimentar se vor extrage 20 de
rezerve.
6.3. În vederea realizării extragerilor, se creează o selecție din care se vor efectua extragerile,
respectiv cei 50 de câștigători și cele 20 de rezerve din rândul participanților care îndeplinesc
condițiile de participare stabilite conform prezentului Regulament, Secțiunea 4.
6.4. Extragerile se vor face, în mod aleatoriu, din baza de date BNP Paribas Personal Finance SA
Paris, Sucursala București, prin intermediul unui soft dedicat şi securizat, în care sunt înregistraţi
toţi participanţii care au încheiat un credit de consum pentru un credit de nevoi personale ce fac
obiectul prezentei campanii, în perioada și condițiile specificate de Regulament.
6.5. Organizatorul se obligă să-i informeze, printr-un SMS, pe câștigători, în termen de 3 zile
lucrătoare de la data extragerii, despre premiului câștigat. În cazul în care câștigătorul/câștigatorii
au închis, au lichidat contractul sau refuză premiul atribuit, se vor apela în ordine câștigătorii de
rezervă. Contactarea telefonică se face doar la numărul de telefon disponibil în sistemul informatic
al Organizatorului.
6.6. O persoană poate participa la o singură extragere indiferent de numarul solicitărilor de credit
înregistrate pe durata campaniei. În extragere va intra ultima solicitare de credit înregistrată în
baza de date.
6.7. Lista câştigătorilor va fi afişată pe site-ul www.cetelem.ro, în termen de 3 zile de la extragere.
6.8. Acordarea bonusului de către Organizator către câștigător se va face în termen de 3 zile
lucrătoare de la data extragerii, bonusul fiind evidențiat în contractul de credit al câștigătorului.
6.9. Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public, la decizia Organizatorului. Participarea la
această promoţie implică acordul câştigătorului ca numele, adresa şi fotografia lui să poată fi
publicate şi utilizate de către Organizator în materiale audio, foto şi video, în mod gratuit, cu
obligativitatea din partea Organizatorului de a respecta prevederile Regulamentul (UE) 2016/679
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).
SECŢIUNEA 7. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE
7.1. Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare
legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigătoare, cu excepţia
impozitului pe venit datorat de Organizator pentru premiile acordate, conform prevederilor
referitoare la Impozitul pe venit din Codul Fiscal.
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SECŢIUNEA 8. LITIGII
8.1. Eventualele litigii aparute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de
instanţele judecătoreşti române competente de la sediul BNP Paribas Personal Finance SA Paris,
Sucursala București.

SECŢIUNEA 9. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
9.1. Campania promoţională va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie
a Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa publicul prin afișare pe site-ul www.cetelem.ro.
SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
10.1. Prezentul Regulament este în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei
de Guvern 99/2000.
10.2. Participarea la aceasta campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului
Regulament.
10.3. Acordarea premiilor si plata impozitului pe venit aferent acestora reprezintă principalele
obligaţii ale Organizatorului.
10.4. Validarea castigatorilor şi modul în care aceasta promotie se organizează reprezintă dreptul
exclusiv al Organizatorului.
10.5. Regulamentul de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe site-ul
www.cetelem.ro, pe toată perioada campaniei.

Organizator:

Data: 11.01.2022

BNP Paribas Personal Finance SA Paris,
Sucursala București

Prin împuternicit,
Ramona Mihail
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