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Regulamentul oficial al Campaniei
”Creditul cu reducere pentru produse cu reducere”

Articolul 1
Organizatorul şi Regulamentul oficial al Campaniei
(1) Campania ”Creditul cu reducere pentru produse cu reducere” (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, Corp D-E, Et.1, Corp D, Et.2, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului
sub nr.J40/1682/2006, cod unic de identificare RO18346091, reprezentată prin Florin Dragos Balcan, în
calitate de Membru al Directoratului, denumită în continuare "Organizator".
(2) Toţi Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament
oficial al acesteia (denumit în continuare „Regulament oficial”).
(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate pe site-ul web
www.provident.ro/reducere. Solicitarea de a primi gratuit Regulamentul Oficial poate fi transmisa de
orice persoana interesata:
I.
la adresa sediului social al Organizatorului din Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr.133, Corp D-E,
Et.1, Corp D, Et.2, Sector 4; sau
II.
la numarul de telefon 021.9877.
(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub condiţia notificării
publice cu 24 ore in prealabil intrarii in vigoare a acestei modificării sau a noului Regulament Oficial, pe
www.provident.ro/reducere.
Articolul 2
Teritoriul şi durata de desfăşurare a Campaniei
(1) Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în zonele în care Organizatorul are
deschise puncte de lucru la data iniţierii Campaniei.
(2) Campania este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului oficial şi cu
prevederile legale în vigoare din materie.
(3) Campania va incepe la data de 14.11.2016 şi va dura până la 25.11.2016, inclusiv.
Articolul 3
Dreptul de participare
(1) La Campanie vor putea participa (i) atât persoanele fizice care, pana la data inceperii prezentei
Campanii nu au încheiat niciodată un contract de împrumut cu Organizatorul, (ii) cât şi persoanele fizice
care au avut incheiate contracte de imprumut cu Organizatorul, dar achitarea integrala a ultimului
imprumut s-a efectuat cu cel putin 2 saptamani inainte de data incheierii contractului de imprumut din
cadrul acestei Campanii şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
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a) sunt cetăţeni români cu domiciliul /resedinta stabila permanenta în România;
b) au implinit 18 ani pana la data inceperii Campaniei;
c) încheie, pe durata Campaniei, un contract de împrumut cu Organizatorul, cu suma imprumuata avand
valoarea cuprinsa intre 500-800 lei, pe o perioada de 42 de saptamani;
d) au venitul lunar net de minim 360 lei;
d) indeplinesc integral criteriile de eligibilitate prevazute de reglementarile legale in vigoare pentru
acordarea creditului si respectiv ale procedurilor si normelor de creditare interne ale Organizatorului
(exemplu: Participantul nu a folosit documente false sau beneficiarii creditului sunt alte persoane decat
cele prevăzute în contractul de credit) si furnizeaza Organizatorului toate documentele solicitate in
vederea acordarii creditului.
(2) Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat incheierea contractelor de
imprumut in mod ilegal sau neconform cu regulile prezentei Campanii, Organizatorul are dreptul de a
sesiza autorităţile competente.
(3) Participanţilor nu le este impusă în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă.
Articolul 4
Mecanismul Campaniei
In perioada 14.11.2016-25.11.2016, participantii ce incheie cu Organizatorul un contract de credit cu
suma imprumutata avand valoarea cuprinsa intre 500-800 lei, pe o perioada de 42 de saptamani, vor
beneficia de comisoane cu valoare 0 (zero) si vor achita doar suma imprumutata si dobanda fixa (rata
dobanzii fixe este de 85%/an).
Contractele de credit incheiate in cadrul prezentei Campanii sunt contracte de credit de consum, fara
garanti sau garantii.
Exemplu reprezentativ: Pentru un credit promotional Provident de 500 de lei pe 42 de saptamani, cu o
rata a dobanzii fixa de 85%/an, DAE de 132,37%, valoarea totala platibila este de 694,46 de lei (include:
suma imprumutata si dobanda) si rata saptamanala de 16,54 lei. Comisionul de analiza a dosarului,
comisionul de administrare a creditului, precum si comisionul unic aferent serviciului optional de
gestionare la domiciliu a acestui credit au valoarea 0.
Articolul 5
Datele cu caracter personal
(1) Prin participarea la prezenta Campanie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor
Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestuia.
(2) Prin participarea la prezenta Campanie Participanţii îşi dau acordul cu privire la includerea datelor lor
personale în baza de date a Organizatorului, organizată pe durata Campaniei, respectiv isi exprima
acordul lor expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Organizator, precum si acordul
ca acesta din urma să dezvăluie şi să transfere datele personale cu caracter personal în ţara şi/sau în
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străinătate oricaror autoritati competente, precum si altor entităţi membre ale grupului
de societăţi din care face parte Organizatorul, societăţilor specializate în prelucrarea
datelor cu caracter personal, furnizorilor de servicii români şi străini (cum ar fi în vederea tipăririi
plicurilor, ofertelor, comunicarilor comerciale sau de marketing), oricaror colaboratori/parteneri de
afaceri ai Provident, inclusiv dar fara a se limita la colaboratori ai Organizatorului Campaniei.
(3) 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.
(4) Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este realizarea Campaniei conform Legii nr.677/2001.
(5) Participanţilor la Loterie 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
(denumita „Legea nr. 677/2001”), în special dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de
intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul
de a se adresa justitiei, precum si catre autoritatea de supraveghere, pentru apararea oricaror drepturi
garantate de Legea nr. 677/2001.
(6) La cererea scrisă a Participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta din
urmă se obligă:
- să confirme solicitantului dacă îi prelucrează sau nu datele personale, în mod gratuit pentru o
solicitare pe an;
- 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 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 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
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.
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(2) Legea aplicabilă este legea română.
Articolul 8
Dispoziţii finale
(1) Regulamentul oficial este intocmit si facut public conform legislatiei in vigoare aplicabile in Romania
fiind disponibil pe durata intregii Campanii accesand site-ul www.provident.ro/reducere.
(2) Pentru obţinerea de informaţii suplimentare, Participanţii se pot adresa Organizatorului, pe întreaga
durată a Campaniei, la telefon (021) 9877 (număr cu tarif normal).
(3) Eventualele contestaţii vor fi luate în considerare până la data de 31.01.2017 (inclusiv). Contestaţiile
sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.
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