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Regulamentul campaniei „ProviSenior”

Articolul 1
Organizatorul Campaniei
(1) Campania „ProviSenior” (denumită în continuare „Campania”) este organizată şi desfăşurată de către Provident Financial România
IFN S.A., cu sediul în Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr.133, Central Business Park, Corp D-E, Et.1, Sector 4, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr.J40/1682/2006, cod unic de identificare RO18346091, înregistrată în Registrul general al instituțiilor financiare
nebancare ținut de Banca Națională a României cu nr. RG-PJR-41-110178/03.06.2020 şi în Registrul Special ţinut de Banca Natională a
Romaniei cu nr. RS-PJR-41-110099/03.06.2020, denumită în continuare "Organizatorul" sau „Provident”.
(2) Campania se desfăşoară conform prevederilor prezentului regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Toţi participanţii
la Campanie sunt obligaţi să respecte condiţiile prezentului regulament al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul”).
(3) Regulamentul este pus la dispoziţie în mod gratuit, oricărei persoane interesate, prin intermediul reprezentanţilor de vânzări ai Provident
şi la următoarea adresă de internet: https://www.provident.ro/promotii-credite-online/provisenior
(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, 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 va derula în perioada 26 iulie 2022 – 22 august 2022, inclusiv.
Articolul 3
Dreptul de participare
(1) Campania se adresează persoanelor fizice cu vârsta de cel puţin 60 de ani, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) veniturile obţinute de către solicitantul de credit, luate în considerare de către Provident în scopul evaluării capacităţii de rambursare
a creditului, sunt obţinute din pensie pentru limită de vârstă;
b) nu au încheiat niciodată un contract de împrumut cu Provident sau, dacă au încheiat contracte de împrumut cu Provident, creditele
aferente acestor contracte au fost achitate integral (lichidate) înainte de începerea Campaniei (până la 25 iulie 2022 inclusiv);

Telefon: + (40)-21-312.22.66
Fax: + (40)-21-312.22.99
Calea Șerban Vodă Nr. 133, Sector 4, București, 040205, România

c) îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate pentru acordarea unui credit, prevăzute de reglementările legale în vigoare şi de
procedurile / normele de creditare ale Provident;
d) solicită pe durata Campaniei, respectiv în perioada 26 iulie 2022 – 22 august 2022, acordarea unui credit Provident corespunzător
produselor de creditare incluse în Campanie fie prin intermediul departamentului de Relaţii cu Clienţii (la numărul de telefon
021/275.75.75 sau 021/9877), fie prin intermediul reprezentanţilor de vânzări ai Provident şi semnează contractul de credit până la
data de 23 august 2022, inclusiv.
(2) Produsele de creditare incluse în Campanie:
- credite de consum cu perioada de rambursare de 74 săptămâni şi suma împrumutată cuprinsă între 1.500 şi 4.500 de lei;
- credite de consum cu perioada de rambursare de 84 săptămâni şi suma împrumutată cuprinsă între 2.000 şi 5.000 de lei;
- credite de consum cu perioada de rambursare de 94 săptămâni şi suma împrumutată cuprinsă între 3.500 şi 6.000 de lei;
- credite de consum cu perioada de rambursare de 104 săptămâni şi suma împrumutată cuprinsă între 5.000 şi 10.000 de lei.
(3) Reducerile oferite în cadrul Campaniei nu se cumulează cu alte eventuale oferte promoţionale sau reduceri disponibile pe parcursul
derulării Campaniei.

Articolul 4
Mecanismul Campaniei
Persoanele care îndeplinesc condiţiile menţionate la Articolul 3 de mai sus vor beneficia de o reducere promoţională de 15 (cincisprezece)
puncte procentuale a ratei anuale a dobânzii aferente creditului acordat. Reducerea se aplică raportat la valoarea standard a ratei dobânzii
aferente produselor de creditare incluse în Campanie, astfel:
- reducerea ratei anuale a dobânzii de la 64% la 49% pentru creditele cu perioada de rambursare de 74 de săptămâni;
- reducerea ratei anuale a dobânzii de la 67% la 52% pentru creditele cu perioada de rambursare de 84 de săptămâni;
- reducerea ratei anuale a dobânzii de la 70% la 55% pentru creditele cu perioada de rambursare de 94 de săptămâni;
- reducerea ratei anuale a dobânzii de la 71% la 56% pentru creditele cu perioada de rambursare de 104 săptămâni.
De exemplu, pentru un împrumut standard de 5.700 de lei, pe 94 de săptămâni, prin transfer bancar, rata dobânzii (fixă) este de 70%/ an,
DAE 103,75%, valoarea totală plătibilă este de 10.187,05 lei (include: suma împrumutată, comisionul de analiză a dosarului în valoare de
120 de lei şi dobânda în valoare de 4.367,05 lei), iar rata săptămânală este de 108,38 lei.
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Pentru acelaşi împrumut de 5.700 de lei, pe 94 de săptămâni, prin transfer bancar, acordat în cadrul promoţiei ProviSenior, rata dobânzii
(fixă) este de 55%/ an, DAE 75,85%, valoarea totală plătibilă este de 9.132,96 lei (include: suma împrumutată, comisionul de analiză a
dosarului în valoare de 120 de lei şi dobânda în valoare de 3.312,96 lei), iar rata săptămânală este de 97,16 lei.
În cazul în care clientul solicită serviciul auxiliar şi opţional de gestionare la domiciliu a creditului, la valoarea ratei anterior menţionate se
adaugă comisionul unic aferent acestui serviciu (20 de lei/ săptămână).
Articolul 5
Încetarea înainte de termen a Campaniei
(1) Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră sau caz fortuit, 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/decizia 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 este ţinut de plata vreunei sume cu titlu de despăgubire sau altele
asemenea.
Articolul 6
Litigiile şi legea aplicabilă
(1) Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această
cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţa competentă.
(2) Legea aplicabilă este legea română.
Articolul 7
Dispoziţii finale
Pentru obţinerea de informaţii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa Organizatorului, pe întreaga durată a Campaniei, la numărul
de telefon (021) 9877 (număr cu tarif normal).
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