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Regulamentul campaniei ,,Test de educaţie financiară’’

Articolul 1
Organizatorul campaniei
(1) Campania ,,Test de educaţie financiară’’ (denumită în continuare „Campania”) este organizată şi
desfăşurată de către Provident Financial Romania IFN S.A. (numită în cele ce urmează ’’Provident’’
sau "Organizatorul"), 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.
(2) Toţi Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte condiţiile prezentului regulament al Campaniei
(denumit în continuare „Regulamentul”).
(3) Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. Persoanele interesate pot solicita
Regulamentul la numărul de telefon 0219877 (număr cu tarif normal) sau reprezentanţilor de vânzări
ai Organizatorului. De asemenea, Regulamentul este disponibil pe pagina de internet a Organizatorului,
la adresa https://www.provident.ro/promotii-credite-online/test-de-cunostinte-financiare.
(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, 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, exceptând zonele gestionate de punctele de lucru
din judeţele Timiș, Caraş-Severin, Mureș, Brăila, Galaţi şi Vrancea.
(2) Campania se derulează în perioada 10 iulie 2019 – 6 august 2019, inclusiv.
Articolul 3
Dreptul de participare
(1) La Campanie participă persoanele fizice (denumite în continuare „Participanţi”) care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții de participare:
a) Pe durata Campaniei, respectiv în perioada 10 iulie 2019 – 6 august 2019, inclusiv, accesează
pagina de testare https://www.test.sigurantafinanciara.ro/index.php şi răspund corect la 4 (patru)
întrebări consecutive. Persoanele care răspund corect la 4 întrebari consecutive vor primi un cod
unic promoţional. Codul va fi afişat în mesajul primit la finalul testării sau poate fi primit pe adresa
de e-mail dacă utilizatorul doreşte acest lucru şi introduce adresa de e-mail în câmpul dedicatt din
mesajul primit la finalul testării;
b) Pe durata Campaniei, respectiv în perioada 10 iulie 2019 – 6 august 2019, inclusiv, solicită un
împrumut
Provident,
folosind
formularul
online
disponibil
la
adresa
https://www.provident.ro/credite-online-urgente/formular. Participanţii vor completa cu date
valide toate câmpurile formularului şi vor introduce codul unic promoţional primit de fiecare
utilizator care a răspuns corect la 4 întrebări consecutive în căsuţa dedicată, Cod Promo;
c) îndeplinesc integral criteriile de eligibilitate pentru acordarea unui credit prevăzute de
reglementările legale în vigoare şi de procedurile / normele de creditare ale Provident;
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d) în urma solicitării formulate conform menţiunilor de la lit. (b) de mai sus şi sub rezerva îndeplinirii
tuturor condiţiilor de acordare a creditului, persoană în cauză încheie pe durata Campaniei un
contract de credit cu Provident, dar nu mai târziu de 14 august.
(2) La Campanie nu pot participa angajaţii Organizatorului şi nici soţul/soţia ori rudele de gradul întâi ale
acestora.
Articolul 4
Mecanismul Campaniei
Creditele contractate pe durata Campaniei şi în săptămâna de după campanie, dar nu mai târziu de 14 august,
de la Provident, de către persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la articolul 3 din
prezentul regulament, vor fi acordate cu o reducere de 10 (zece) puncte procentuale din valoarea ratei
dobânzii anuale. Reducerea se aplică raportat la rata dobânzii aferente produselor standard aflate la data
demarării Campaniei în oferta Provident.
De exemplu, pentru un împrumut standard de 3500 de lei, pe 74 de săptămâni, prin transfer bancar, rata
dobânzii (fixă) este de 60%/ an, DAE 88.41%, valoarea totală plătibilă este de 5538.04 lei (include: suma
împrumutată, comisionul de analiză a dosarului în valoare de 120 de lei şi dobânda în valoare de 1718.04
lei), iar rata săptămânală este de 72.14 lei. Pentru un împrumut de 3500 de lei, pe 74 de săptămâni, prin
transfer bancar, acordat în cadrul Campaniei cu reducerea sus-menţionată, rata dobânzii (fixă) este de 50%/
an, DAE 70.88%, valoarea totală plătibilă este de 5023.49 lei (include: suma împrumutată, comisionul de
analiză a dosarului în valoare de 120 de lei şi dobânda în valoare de 1403.49 lei), iar rata săptămânală este
de 67.89 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 lei/
săptămână).
Articolul 5
Încetarea înainte de termen a Campaniei
(1) Campania poate înceta înainte de termen 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 plata vreunei sume cu titlu de despăgubire
sau altele asemenea.
Articolul 6
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 instanţele de judecată
competente.
(2) Legea aplicabilă este legea română.
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Articolul 7
Dispoziţii finale
(1) Pentru obţinerea de informaţii suplimentare, Participanţii se pot adresa Organizatorului, pe întreaga
durată a Campaniei, la telefon (021) 9877 (număr cu tarif normal).

Provident Financial România IFN S.A.
Florin Bâlcan
Director General
Vlad Şandru
Director de Comunicare
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