REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Cumperi si castigi iunie - august”
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORI
1.1. Organizatorul campaniei promoţionale “Cumperi si castigi iunie - august” este BNP Paribas Personal
Finance S.A., societate pe actiuni infiintata conform legilor din Franta, avand sediul social in Bulevardul
Haussmann, nr. 1, Paris, 75009, Franta, inregistrata la Registrul Comertului si Societatilor din Paris sub numarul
542 097 902, prin sucursala sa din Romania, BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucuresti, cu
sediul social in Sos. Pipera nr. 46C-46D-48, Cladirea C, etaj 6, sector 2, Bucuresti, Romania, inmatriculata in
Registrul Comertului sub nr. J40/20815/2017, numar EUID: ROONRC J40/20815/2017, cod unic inregistrare
fiscala 38627806, numar de inregistrare in Registrul Institutiilor de Credit RB-PJS-40-074/ 15.01.2018.
1.2. Decizia de derulare a campaniei promotionale, conform regulilor din prezentul Regulament, este finală şi
obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, orice
modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului.
SECŢIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
2.1 Campania promoţională se va desfăşura în perioada 01.06.2021- 31.08.2021 (inclusiv).
SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. La această campanie poate participa orice persoana fizica cu cetăţenie română şi domiciliul în Romania, care
îndeplineste condiţiile prevazute de prezentul regulament.
SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE
La această promoţie poate participa orice titular de card de credit emis de Organizator care indeplineste,
cumulativ, conditiile de mai jos:
a) a fost informat cu privire la campanie prin e-mail sau SMS
b) nu participa la nicio alta campanie promotionala permanenta initiata de Organizator pentru care se
acorda bonus sub forma de cash back pentru tranzactiile de tip cumparaturi, in perioada campaniei
c) efectueaza cumparaturi la comercianti sau pe internet cu cardurile participante la promotie (cu exceptia
tranzactiilor in rate fixe) la comerciantii specializati in vanzarea de pachete turistice, bilete de avion,
servicii de inchiriere masini, identificati prin codurile Mastercard enumerate in Anexa 1.
d) tranzactiile sunt decontate in aplicatia de gestiune a contractelor de card de credit acordate, pana la data
de 9 a fiecarei luni (inclusiv)
e) cardul nu este inchis sau blocat la momentul acordarii premiului
f) tranzactiile nu sunt anulate, sau reversate indiferent de motiv
SECŢIUNEA 5. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIIEI PROMOTIONALE
5.1 Castigatorii vor primi un premiu garantat constand in bonus sub forma de cash back in valoare de 5%,
maximum 200 lei lunar din valoarea cumparaturilor efectuate cu cardul si decontate pana la data de 9 a lunii
urmatoare celei in care a fost efectuata tranzactia cu respectarea cumulativa a conditiilor enumerate la Sectiunea
4.
5.2 Premiul va fi transferat lunar in contul aferent cardului detinut de client, la data emiterii extrasului de card
respectiv data de 15 a fiecarei luni, sau in ultima zi lucratoare anterioara daca data de 15 este o zi nelucratoare si
va fi utilizat de catre acesta, exclusiv, in scopul diminuarii obligatiilor de plata derivate din utilizarea cardului,
acceptarea prezentului Regulament reprezentand acordul Participantului pentru modalitatea de utilizare a
bonusului.
SECŢIUNEA 6. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR
6.1. Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public, la decizia Organizatorului. Participarea la această
promoţie implică acordul câştigătorului ca numele, adresa şi fotografia lui să poată fi publicate şi utilizate de către
Organizator în materiale audio, foto şi video, în mod gratuit, cu obligativitatea din partea Organizatorului de a
respecta prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
In situatia in care tranzactiile sunt anulate ulterior datei la care se face verificarea pentru acordarea premiilor,
independent de Organizator si indiferent de motivul anularii, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul
acordat anterior.
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SECŢIUNEA 7. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE
7.1. Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare legate de
premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigătoare, cu excepţia impozitului pe venit datorat de
Organizator pentru premiile acordate, conform prevederilor referitoare la Impozitul pe venit din Codul Fiscal.
SECŢIUNEA 8. LITIGII
8.1. Eventualele litigii aparute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale
amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române
competente de la sediul BNP Paribas Personal Finance SA Paris, Sucursala Bucuresti.
SECŢIUNEA 9. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
9.1. Campania promoţională va putea fi intreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a
Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa publicul prin afisare pe site-ul www.cetelem.ro.
SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
10.1. Prezentul Regulament este în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern
99/2000.
10.2. Participarea la aceasta campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
10.3. Acordarea premiilor si plata impozitului pe venit aferent acestora reprezintă principalele obligaţii ale
Organizatorului.
10.4. Validarea castigatorilor şi modul în care aceasta promotie se organizează reprezintă dreptul exclusiv al
Organizatorului.
10.5. Regulamentul de participare este disponibil, în mod gratuit, oricarui solicitant, pe site-ul www.cetelem.ro,
pe toată perioada campaniei.
Organizator:
BNP Paribas Personal Finance SA Paris, Sucursala Bucuresti
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Data: 01.06.2021

Anexa 1- Codurile de categorii de comercianti acceptate
Cod categorie Mastercard
3245
3246
3297
3301
3389
3501
4511
4582
4722
5962
5994
7011
7512
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