Regulamentul Campaniei “Depozite pe 15 luni”
(denumit mai jos “Regulamentul”)

1.

Organizatorul campaniei
Campania “Depozite pe 15 luni” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este organizata de TBI Bank EAD
SOFIA - Sucursala Bucuresti cu sediul: Str. Putul lui Zamfir nr. 8-12, etaj 4, sector 1, Bucuresti, inregistrata la
Registrul Comerțului cu numarul J40/11691/2012, Cod Fiscal RO 3077120, in Registrul Institutiilor de Credit
sub nr. RB-PJS-40-068/30.08.2012, operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 26838,
denumita in continuare “Organizator”, in conformitate cu prevederile din prezentul regulament de campanie
denumit in continuare “Regulament”, ai carui termeni si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii. Prin
participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
Prezentul Regulament este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod
gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial al Organizatorului www.tbibank.ro si in reteaua de agentii a
Organizatorului.

2.

Scopul campaniei
Campania este destinata promovarii Depozitelor in RON cu scadenta de 15 luni si se adreseaza persoanelor
fizice, care indeplinesc conditiile descrise in art. 5 din prezentul Regulament.

3.

Conditiile campaniei
3.1 Persoanele care au drept de participare conform art.5 din prezentul Regulament vor putea constitui
depozite in urmatoarele conditii:

Produs
Disponibilitate
Moneda
Perioada
Variatii produs
Tip dobanda
Plata dobanda
Limita de suma

Depozit la termen
Online si Offline (Disponibil in agentii)
RON
15 luni
Doar cu prelungire automata si capitalizarea dobanzii
Dobanda anuala fixa pe toata periaoda depozitului
La scadenta
Expunerea maxima pana la care un client poate constitui
mai multe depozite in RON, online si offline, cu scadenta
la 15 luni, este de 495 000 RON.
Alte conditii specifice depozitelor online
Va rugam consultati aceste conditii pe adresa :
https://tbibank.ro/persoane-fizice/depozite/depozitulonline?
Expunerea maxima va fi verificata de catre Organizator insumand valoarea totala a sumelor existente din conturile
curente, conturile de depozit online si offline pe care Clientul le detine la momentul solicitarii unui nou depozit,
precum si a sumelor nou transferate de catre Client in vederea constituirii depozitelor conform conditiilor prevazute la
art.3.1 din prezenta Campanie.

4.

Durata campaniei
4.1 Campania se desfasoara in perioada 20.09.2021 – 31.12.2021.

5.

Dreptul de participare la campanie
5.1 In functie de canalul folosit in vederea constituirii depozitelor, la aceasta Campanie pot participa, in
perioada mentionata, conform art.4.1. de mai sus:
a) pe canal online: cetatenii romani, rezidenti in Romania, in varsta de cel putin 18 ani, care doresc sa aplice
pentru depozite 100% online prin intermediul Platformei Online a TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti
(https://tbibank.ro/persoane-fizice/depozite/depozitul-online?);
b) pe canal offline (in agentii) : cetatenii rezidenti si nerezidenti, care doresc sa constituie depozite in RON, pe
15 luni, prezentandu-se personal la oricare din agentiile Organizatorului.
5.2 Campania se adreseaza atat clientilor existenti care au deja incheiate contracte de depozit, cat si clientilor
noi care constituie depozite online si offline (in agentii), in RON, cu scadenta la 15 luni, in perioada Campaniei.
5.3 Toti participantii la Campanie sunt obligati sa indeplineasca toate conditiile de participare descrise in
prezentul Regulament.

6.

Mecanismul campaniei
6.1 Pe durata desfasurarii Campaniei, Organizatorul desfasoara campanii de promovare catre clientii existenti
si clienti noi, informandu-i despre Campanie, conditiile de participare la Campanie si beneficiile acesteia.
6.2 Clientii pot constitui depozite online prin completarea unei cereri in Platforma de Depozite Online a TBI
Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti la https://tbibank.ro/persoane-fizice/depozite/depozitul-online? sau
offline, vizitand oricare din agentiile Organizatorului. Detele de contact ale agentiilor Organizatorului sunt
disponibile accesand https://tbibank.ro/despre-tbi-group/contact? .
6.3 Dupa primirea cererii de catre Organizator, acesta verifica solicitarea clientului. In cazul in care sunt
indeplinite toate conditiile, acesta va aproba solicitarea clientului pentru deschiderea unui Depozit Online
sau Offline. In cazul neindeplinirii conditiilor din prezentul Regulament, precum si a celor specifice
depozitelor online (mentionate la adresa website de mai sus), Organizatorul poate refuza cererea clientului
pentru deschiderea unui depozit.
6.4 In cazul in care cererea de constituire a depozitului este aprobata, clientul va: a) primi pe email contul IBAN
pentru a transfera suma necesara constituirii depozitului online, urmanda ca dupa receptionarea sumei,
depozitul sa fie creat automat, iar contractul de depozit sa fie generat si transmis prin email catre adresa
inregistrata in relatie cu Banca; b) transfera in contul curent suma aferenta constituirii depozitului offline si se
va prezenta la oricare din agentiile Organizatorului in vederea semnarii contractului de depozit.

7.

Locul de desfasurare a campaniei
Campania se va desfasura online si in agentiile Organizatorului.
Pe durata derularii Campaniei, Organizatorul desfasoara campanii de promovare la TV si in mediul online.
Retelele audiovizuale si cele din mediu online nu sunt parte si nu au nicio responsabilitate fata de Campania
desfasurata conform prezentului Regulament.

8.

Impozitarea venitului
Organizatorul calculeaza, retine si vireaza catre Administratia Nationala de Administrare Fiscala impozitul
pentru venituri realizate din dobanzi conform reglementarilor legale in materie, valabile la data platii dobanzii.

9.

Modificarea sau intreruperea / suspendarea campaniei
9.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, noul Regulament/noile modificari
urmand sa intre in vigoare dupa publicarea pe site-ul www.tbibank.ro .
9.2 Prezenta Campanie poate inceta sau poate sa fie suspendata in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie
forta majora / caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din
motive independente de vointa sa, de a continua Campania, precum si la expirarea perioadei pentru care a
fost organizata.

10. Litigii si legea aplicabila
10.1 Eventualele litigii avand ca parti pe Organizatorul Campaniei si un beneficiar al Campaniei, se vor solutiona
pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi solutionate de instantele
competente.
10.2 Legea aplicabila este legea romana.
11. Protectia datelor personale
Datele personale ale participantilor la Campanie sunt procesate de Organizator in conformitate cu prevederile
Politicii de confidentialitate publicate pe site-ul www.tbibank.ro .
12. Alte dispozitii
12.1 Prezenta Campanie nu se cumuleaza cu alte campanii curente desfasurate de Organizator in aceeasi
perioada de timp.
12.2 Prezentul Regulament este publicat pe site-ul www.tbibank.ro si poate fi obtinut la cerere de catre orice
persoana interesata de la reprezentantii Organizatorului.

