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Regulamentul Campaniei „ Împrumutul la reducere ”

Articolul 1
Organizatorul Campaniei
(1) Campania „Împrumutul la 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, Central
Business Park, 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, înregistrată în Registrul General al instituţiilor
financiare nebancare cu nr. RG-PJR-41-010178 / 3 august 2007, denumită în continuare "Organizator" sau
„Provident”.
(2) Toţi Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte condiţiile şi prevederile prezentului regulament
(denumit în continuare „Regulamentul”).
(3) Regulamentul este pus la dispoziţie în mod gratuit la solicitarea oricărei persoane interesate la numărul de
telefon 0219877, prin intermediul reprezentanţilor de vânzări ai Organizatorului sau la adresa de internet:
www.provident.ro/promotii/imprumutul-la-reducere.
(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, 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 prezentului regulament şi cu
dispoziţiile legale în vigoare din materie.
(3) Campania va începe la data de 1 noiembrie 2017 şi va dura până la 21 noiembrie 2017, inclusiv.
Articolul 3
Dreptul de participare
(1) La Campanie participa persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) până la data începerii prezentei Campanii 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 cu cel puţin 26 de săptămâni înainte de data semnării contractului
de credit din cadrul Campaniei;
b) îndeplinesc integral criteriile de eligibilitate pentru acordarea unui credit prevăzute de
reglementările legale în vigoare şi de procedurile / normele de creditare ale Organizatorului;
c) gradul total de îndatorare (luând în considerare şi creditul acordat în cadrul Campaniei) este de cel
mult 65%;
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d) încheie pe durata Campaniei un contract de credit cu Organizatorul, pentru suma împrumutată de
1.000 de lei sau 2.000 de lei, cu durata contractului de 52 de săptămâni.
(2) Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat încheierea contractelor de credit în
mod ilegal sau neconform cu regulile prezentei Campanii, Organizatorul are dreptul de a sesiza autorităţile
competente.
Articolul 4
Mecanismul Campaniei
Creditele cu valoarea de 1.000 şi 2.000 lei, cu perioada de rambursare de 52 de săptămâni, contractate în
perioada 1 noiembrie 2017 – 21 noiembrie 2017, inclusiv, de către pesoanele fizice care îndeplinesc cumulativ
condiţiile prevăzute la articolul 3 (1) din prezentul regulament, vor fi acordate fără comisioane (fără comision
de analiză, fără comision de administrare şi fără comision unic aferent serviciului optional de gestionare la
domiciliu a creditului), beneficiarii acestor împrumuturi urmând să achite doar suma împrumutată şi dobânda
contractuală la scadenţele stabilite în contractul de credit. De exemplu, pentru un împrumut de 1.000 de lei pe
52 de săptămâni, prin transfer bancar, cu o rată a dobânzii fixă de 54,20%/an, DAE de 71,46%, valoarea totală
plătibilă este de 1.299,55 lei (include suma împrumutată şi dobânda), iar rata săptămânală este de 25 lei.
Clientul poate solicita serviciul auxiliar şi opţional de gestionare la domiciliu a creditului, serviciu oferit în
cadrul Campaniei în mod gratuit (clientul va fi scutit de plata comisionului unic aferent acestui serviciu).
În cazul în care nu plătește la scadență ratele datorate, împrumutatul va datora o dobândă penalizatoare
calculată pe baza procentului fix al dobânzii contractuale la care se adaugă trei puncte procentuale.
Contractele de credit încheiate în cadrul Campaniei sunt contracte de credit de consum, fără garanți şi fără
garanţii.
Articolul 5
Datele cu caracter personal
(1) Prin participarea la Campanie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi
exprimă acordul în privinţa acestuia.
(2) Prin participarea la Campanie Participanţii îşi dau acordul cu privire la includerea datelor lor personale în
baza de date a Organizatorului, organizata 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 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 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 (denumita
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„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 este ţinut 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.
(2) Legea aplicabilă este legea română.
Articolul 8
Dispoziţii finale
(1) Regulamentul este întocmit şi făcut public conform legislaţiei în vigoare aplicabile în România.
(2) Pentru obţinerea de informaţii suplimentare, Participanţii se pot adresa Organizatorului, pe întreaga durată
a Campaniei, la telefon (021) 9877 (număr cu tarif normal).
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