
 

 Regulament Oficial al Campaniei Promotionale pentru Depozite la Termen ProCredit Bank 

Perioada de desfasurare: 2 – 31 mai 2023 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR  

1.1. Organizatorul Campaniei Promotionale “Depozitul la termen pe o perioada de 6 luni si 12 luni 

constituit in LEI si EURO” (denumita in cele ce urmeaza „Campania Promotionala”) este S.C. 

ProCredit Bank S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti, nr. 62-64, et. 1, 2 si 4, sector 1, nr. registru 

bancar: RB-PJR-40050/20.05.2002, Cod Unic de Inregistrare RO14622194, nr. de ordine in Registrul 

Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/3762/09.05.2002, capital social subscris si varsat 

253.725.090, inscrisa in registrul de evidenta al operatorilor de date cu caracter personal la nr. 1199 

(denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul” sau „ProCredit Bank”).  

1.2. Prin participarea la aceasta Campanie Promotionala, se prezuma faptul ca Participantii cunosc 

Regulamentul si sunt de acord cu mecanismul Campaniei Promotionale. Participantii se obliga sa 

respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor Regulamentului Oficial al 

Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”, “Regulamentul”), potrivit celor 

mentionate mai jos.  

1.3. Campania Promotionala se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament care este 

obligatoriu pentru toti Participantii.  

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si de a 

suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei Promotionale, dar nu inainte de a anunta Participantii 

prin afisare pe web-site-ul https://www.procreditbank-direct.com/romania/ro cu minim 24 

(douazecisipatru) de ore inainte de data de la care intervine orice modificare/schimbare de 

Regulament sau urmeaza sa inceteze Campania Promotionala inainte de termen.  

1.5. Regulamentul Campaniei Promotionale este disponibil pe perioada de desfasurare, pe site-ul 

https://www.procreditbank-direct.com/romania/ro.  

1.6. Campania Promotionala este promovata prin intermediul site-ului https://www.procreditbank.ro , 

precum si prin materiale promotionale (bannere postate online).   

1.7 Prin prezenta campanie, participantii pot constitui un depozit la termen, pentru o perioada de 6 luni, 

respectiv 12 luni, atat in LEI, cat si in EURO. Dobanzile promotionale in perioada campaniei, 2 mai – 31 

mai 2023, sunt: 3,25% pentru depozitele in EURO pe 12 luni, 3% pentru depozitele in EURO pe 6 luni, 

respectiv 8,10% pentru depozitele in LEI pe 12 luni si 7,75% pentru depozitele la termen in LEI pe 6 luni.   

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

2.1. Campania Promotionala este organizata si se desfasoara online.  
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SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE  

3.1. Campania Promotionala se va desfasura in perioada 2 – 31 mai 2023. 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE  

4.1. La aceasta Campanie Promotionala pot participa toate persoanele fizice si persoanele cu profesii 

liberale ce intrunesc cumulativ conditiile indicate in Sectiunea 5 din prezentul Regulament.  

4.2. Participarea la Campania Promotionala implica cunoasterea si acceptarea integrala si neechivoca a 

prezentului Regulament si respectarea intocmai a conditiilor de participare prevazute de Organizator prin 

prezentul Regulament.  

SECTIUNEA 5. CONDITII DE PARTICIPARE  

5.1. La Campania Promotionala pot participa toate persoanele fizice si persoanele cu profesii liberale care 

indeplinesc urmatoarele conditii:  

- devin clienti ai Bancii (isi deschid un cont curent de LEI, respectiv de EURO) in perioada de desfasurare 

a Campaniei Promotionale si constituie un depozit la termen in LEI sau EURO cu o valabilitate de 6 luni 

sau/si de 12 luni; 

- sunt deja clienti ai Bancii si doresc sa economiseasca fonduri noi, in LEI sau EURO, in conditiile 

Campaniei Promotionale.  

5.2. Persoanele ce intrunesc conditiile expuse in Sectiunea 5 din prezentul Regulament si vor fi denumite 

in sensul prezentului Regulament „Participanti”.  

SECTIUNEA 6. LITIGII  

6.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in 

care solutionarea pe cale amiabila nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti 

competente.  

SECTIUNEA 7. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE  

7.1. Suplimentar fata de cele indicate in prezentul Regulament, Campania Promotionala va putea fi intrerupta 

in caz de forta majora, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul site-ului 

https://www.procreditbank-direct.com/romania/ro.  

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE SI CONFIDENTIALITATEA DATELOR  

8.1. Organizatorul garanteaza ca prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor la prezenta 

Campanie Promotionala va fi efectuata, in mod direct sau prin intermediul tertilor ce actioneaza in numele 

Organizatorului, in stricta conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind protectia 

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia a 

acestor date. Informatii cu privire la politica de prelucarare a datelor se poate accesa:  

http://www.procreditbank.ro/ro/protectia-datelor. 

 

https://www.procreditbank-direct.com/romania/ro
http://www.procreditbank.ro/ro/protectia-datelor


 

8.2. Participantul la Campanie este informat ca datele cu caracter personal ii sunt colectate si procesate de 

catre Organizator doar pe perioada de derulare a campaniei. La expirarea campaniei, Organizatorul va folosi 

datele in scop de marketing pentru promovarea unor servicii doar cu acordul expres al Participantului.  

8.3 In calitatea sa de institutie de credit, Organizatorul se obliga sa furnizeze informatiile de natura secretului 

bancar doar cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 99/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare, privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.  

S.C. PROCREDIT BANK S.A.  

 


