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Regulamentul oficial al campaniei ”iBonus la Provident”

Articolul 1
Organizatorul şi Regulamentul oficial al campaniei
(1) Campania “iBonus la Provident” (denumită în continuare „Campania”) este organizată şi
desfăşurată de către Provident Financial Romania IFN S.A (numită în cele ce urmează ’’Provident’’
sau "Organizator"), cu sediul social în Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr.133, Central Business Park,
Corp.D-E, et.1, Corp D, et. 2, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.J40/1682/2006, cod
unic de înregistrare RO18346091, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Supravegherea
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub nr.3156.
(2) Toţi Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului
Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulament oficial”).
(3) Regulamentul oficial este pus la dispoziţie în mod gratuit la solicitarea oricărei persoane interesate
la numărul de telefon 0219877 (număr cu tarif normal), prin intermediul reprezentanţilor de
vânzări ai Organizatorului sau la adresa de internet: www.provident.ro/promotii.
(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub condiţia notificării
publice prealabile a modificării.
Articolul 2
Teritoriul şi durata de desfăşurare a Campaniei
(1) Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României.
(2) Campania se derulează în perioada 6 septembrie 2017, ora 00:00 – 12 septembrie 2017, ora 23:59.
Articolul 3
Dreptul de participare
(1) La Campanie participă persoanele fizice (denumite în continuare „Participanţi”) care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții de participare:
a) au cetăţenie română şi domiciliul/reşedinţa stabil/ă în România;
b) îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de reglementările legale în vigoare şi de normele
de creditare ale Organizatorului cu privire la acordarea unui credit;
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c) în perioada Campaniei solicită prin intermediul formularului online disponibil pe pagina de
internet a Organizatorului (www.provident.ro), un credit în valoare de minimum 1.000 lei.
d) în urma solicitării transmise conform menţiunilor de la litera (c) de mai sus, încheie cu
Provident, până la data de 12 octombrie 2017 inclusiv, un contract de credit având ca obiect
acordarea unui împrumut în valoare de minimum 1.000 lei;
e) anterior contractării creditului menţionat la litera (d) de mai sus, nu au mai încheiat niciun
contract de credit cu Provident.
(2) La Campanie nu pot participa angajaţii Organizatorului şi nici soţul/soţia ori rudele de gradul întâi şi
doi ale acestora.
(3) Pentru participarea la Campanie şi acordarea premiilor Participanţilor nu le este impusă în
contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă.
Articolul 4
Mecanismul Campaniei
(1) În perioada desfăşurării Campaniei, respectiv în perioada 6 septembrie 2017, ora 00:00 – 12
septembrie 2017, ora 23:59, persoanele interesate solicită un credit în valoare de minimum 1.000
lei prin intermediul formularului online disponibil pe pagina de internet a Organizatorului
(www.provident.ro).
(2) În cazul în care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de reglementările legale în vigoare şi
de normele de creditare ale Provident cu privire la acordarea unui credit, participanţii la Campanie
contractează de la Provident un împrumut în valoare de minimum 1.000 de lei, până la data de 12
octombrie 2017 inclusiv.
(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la acordarea creditului contractat conform articolului 4 (2)
de mai sus, dar nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la data încheierii contractului de credit,
Participantul va primi un premiu în valoare de 200 (douăsute) lei, fără tragere la sorţi. Pentru
validarea şi primirea premiului este necesar ca, pe lângă condiţiile menţionate la articolul 3 (1) de
mai sus, la data acordării premiului să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
- contractul de credit încheiat de către Participant în cadrul Campaniei să fie în vigoare;
- Participantul să nu fi notificat retragerea din contractul de credit încheiat cu Provident în
condiţiile Campaniei;
- Participantul nu înregistrează restanţe la plata sumelor datorate în temeiul contractului de
credit încheiat în cadrul Campaniei.
(4) În cazul în care, pe parcursul derulării Campaniei, Participantul solicită prin intermediul
formularului online mai multe credite Provident şi, în baza acestor solicitări, încheie cu Provident
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mai multe contracte de credit, până la data de 12 octombrie 2017 inclusiv, premiul va fi acordat
pentru un singur credit, respectiv primul credit contractat, daca sunt îndeplinite condiţiile de
validare menţionate la articolul 4 (3) de mai sus.
(5) Participantul va intra în posesia premiului (sumei de bani) prin remiterea acestuia la domiciliul
Participantului, de către reprezentanţii Organizatorului sau de către o firmă de curierat contractată
de către Organizator, în baza unui proces verbal de predare-primire întocmit între Participant şi
Organizator și semnat de către fiecare parte.
(6) În cazul în care Participanţii nu pot fi contactaţi în vederea înmânării premiului în termen de 30 de
zile calendaristice de la acordarea creditului, aceştia trebuie să revendice premiul până la 31
decembrie 2017, în caz contrar vor pierde dreptul asupra premiilor.
Articolul 5
Datele cu caracter personal
(1) Prin participarea la Campanie, Participanţii îşi dau acordul pentru ca datele lor cu caracter personal
să fie incluse în baza de date a Organizatorului, organizată pe durata Campaniei. De asemenea,
Participanţii care au câştigat, îşi dau acordul ca numele lor, oraşul de reşedinţă şi valoarea
câştigurilor să fie publicate pe site-ul www.provident.ro.
(2) Operatorul bazei de date este Organizatorul, înregistrat la Autoritatea Naţională pentru
Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal
sub nr.3156.
(3) Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este realizarea Campaniei şi transmiterea ulterioară
ocazională de oferte, mesaje publicitare şi de marketing, precum şi alte informaţii diverse, conform
Legii nr.677/2001. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi
fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
(4) Participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr.677/2001 privind
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, respectiv dreptul la informare, de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor
şi dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa
justitiei.
(5) La cererea scrisă a Participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta
din urmă se obligă:
 să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o
solicitare pe an;
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să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit,
datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr.677/2001 privind protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date;
să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Articolul 6
Încetarea înainte de termen a Campaniei
(1) Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie
forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa lui,
de a continua Campania.
(2) Situaţiilor avute în vedere de alineatul precedent le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere
publică al unei instanţe judecătoreşti sau al altei autorităţi publice competente.
(3) În situaţiile avute în vedere de alineatele precedente, Organizatorul nu mai este ţinut de nicio
obligaţie către Participanţii la Campanie, după cum nu este ţinut de restituirea vreunei sume sau de
plata vreunei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.
Articolul 7
Responsabilitate. Taxe
(1) Suma de 200 lei, care va remisă Participantului, reprezintă valoarea netă a premiului, impozitul
datorat conform legii pentru veniturile din premii fiind calculat, reţinut şi plătit de către Organizator
în numele Participantului.
(2) Exceptând impozitul datorat conform legii pentru veniturile din premii, impozit pe care
Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl plătească în numele
Participanţilor, Organizatorul Campaniei nu este răspunzător de plata altor eventuale taxe,
impozite sau obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei
câştigătoare.
(3) Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru acordarea premiilor către un Participant care nu
respectă condiţiile de validitate prevăzute in prezentul Regulament oficial, dacă acordarea
premiului s-a făcut în urma inducerii în eroare a Organizatorului. Acest eveniment va atrage
răspunderea personală a câştigătorului în mod fraudulos, pentru pagubele aduse imaginii
Organizatorului precum şi pentru prejudiciile aduse celor care ar fi fost îndreptăţiţi la câştigarea
premiilor.
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(4) Prin participarea la Campanie, Participanţii acceptă şi sunt de acord cu toate prevederile
Regulamentului oficial şi îşi asumă responsabilitatea pentru faptele lor săvârşite în legătură cu
Campania.
Articolul 8
Litigiile şi legea aplicabilă
(1) Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în
cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţa competentă
din municipiul Bucureşti în conformitate cu dreptul comun.
(2) Legea aplicabilă este legea română.
Articolul 9
Dispoziţii finale
(1) Pentru obţinerea de informaţii suplimentare în legătura cu prezenta Campanie, Participanţii pot
suna la telefon 021 9877.
(2) Eventualele contestaţii vor fi luate în considerare până la data de 31 decembrie 2017.

Data: 04.09.2017
Dragoş-Florin Bâlcan
Memebru al Directoratului
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