ACT ADITIONAL NR. 1 DIN DATA DE 01.03.2020 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL
CAMPANIEI PROMOTIONALE “Rate prin SMS”

Campania promotionala “Rate prin SMS” (denumita in continuare Campania) este organizata si desfasurata
de catre TBI CREDIT IFN S.A. (denumita in continuare Organizator), cu sediul social in str. Putul lui
Zamfir nr. 8-12, parter si etaj 1, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului
J40/15329/2003, avand Codul Unic de Inregistrare 15901855, capital social subscris si varsat 7.300.000 lei,
inregistrata ca institutie financiara nebancara in Registrul General tinut de Banca Nationala a Romaniei sub
nr. RG-PJR-41-110014/03.03.2017 si in Registrul Special sub nr. RS - PJR - 41- 010001/25.09.2006,
inregistrata ca institutie de plata in registrul institutiilor de plata tinut de Banca Nationala a Romaniei sub
nr. IP-RO-0005/28.04.2011, cont bancar nr. RO62RZBR000006003865697, deschis la Raiffeisen Bank
Sucursala Dorobanti.
DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
3.1. Campania se desfasoara in perioada 14.11.2019 – 31.12.2020.

Organizator:
TBI Credit IFN S.A
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REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Rate prin SMS”

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1 Campania promotionala “Rate prin SMS” (denumita in continuare Campania) este organizata si
desfasurata de catre TBI CREDIT IFN S.A. (denumita in continuare Organizator), cu sediul social in str.
Putul lui Zamfir nr. 8-12, parter si etaj 1, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului
J40/15329/2003, avand Codul Unic de Inregistrare 15901855, capital social subscris si varsat 7.300.000 lei,
inregistrata ca institutie financiara nebancara in Registrul General tinut de Banca Nationala a Romaniei sub
nr. RG-PJR-41-110014/03.03.2017 si in Registrul Special sub nr. RS - PJR - 41- 010001/25.09.2006,
inregistrata ca institutie de plata in registrul institutiilor de plata tinut de Banca Nationala a Romaniei sub
nr. IP-RO-0005/28.04.2011, cont bancar nr. RO62RZBR000006003865697, deschis la Raiffeisen Bank
Sucursala Dorobanti.
1.2. Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament ale carui termeni si
conditii sunt obligatorii pentru toti participantii, detinatori de carduri TBI Credit. Prin participarea la aceasta
campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si
conditiilor prezentului Regulament, nerespectarea acestora avand ca efect neacordarea beneficiilor oferite
de Organizator.
1.3. Regulamentul va fi disponibil oricarui solicitant, cu titlu gratuit, pe site-ul oficial al Organizatorului,
www.tbicredit.ro.
1.4. Detinatorii de carduri de credit emise de catre TBI Credit IFN S.A. (denumiti in continuare Participanti)
vor consulta site-ul oficial al Organizatorului (www.tbicredit.ro) pentru a afla termenii si conditiile
prezentului Regulament, dar si cele mai recente informatii legate Campanie.
1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide in orice moment incetarea / modificarea termenilor
Campaniei, orice asemenea decizie urmand a fi comunicata public cu cel putin 30 de zile inainte de data
incetarii sau modificarii acesteia prin afisarea acesteia pe website-ul www.tbicredit.ro.
2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania se desfasoara atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, pentru facilitatea de plata in
rate cu dobanda redusa.
3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
3.1. Campania se desfasoara in perioada 14.11.2019 – 31.03.2020.
3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul sa hotarasca unilateral si in orice moment incetarea sau prelungirea
prezentei Campanii, decizia urmand a fi comunicata publicului prin afisarea pe website-ul oficial
www.tbicredit.ro cu cel putin 30 de zile inainte de data incetarii sau prelungirii acesteia, dupa caz.
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4. PARTICIPANTI LA CAMPANIA PROMOTIONALA
4.1. Aceasta campanie se adreseaza tuturor Participantilor, persoanelor fizice detinatori ai unuia dintre
cardurile de credit emise de Organizator, si care, in perioada campaniei, utilizeaza cardul pentru tranzactii
la comercianti, valoarea minima a unei tranzactii efectuate fiind de cel putin 300 lei.
5. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
5.1. Pe durata Campaniei, in conformitate cu prezentul Regulament, Organizatorul poate propune
includerea unei tranzactii in rate cu dobanda redusa Participantilor prin intermediul SMS, astfel:
i.

Organizatorul transmite Participantului, la numarul de telefon mobil declarat, un SMS
continand valoarea tranzactiei ce poate fi inclusa in campanie, numarul de rate prestabilit de
catre Organizator, procentul de dobanda redusa, instructiuni cu privire la raspunsul pe care
trebuie sa il transmita si termenul maxim admis de Organizator pentru raspuns prin SMS pentru
a include tranzactia respectiva in campanie; SMS-urile vor fi transmise detinatorilor de carduri
cu numere de telefon intr-una din retelele Vodafone, Orange sau Telekom.

ii.

Valorile minime ale tranzactiilor ce pot fi incluse prin acest mecanism (prin intermediul unui
SMS) in Campanie si numarul de rate in care vor fi rambursate tranzactiile respective sunt
descrise dupa cum urmeaza:
-

6 rate cu 29% dobanda anuala pentru tranzactiile cu o valoare individuala mai mare sau
egala cu 300 Lei si mai mica sau egala cu 600 Lei;
12 rate cu 27% dobanda anuala pentru tranzactiile cu o valoare individuala mai mare de
600 Lei si mai mica sau egala cu 1000 Lei;
18 rate cu 25% dobanda anuala pentru tranzactiile cu o valoare individuala mai mare de
1000 Lei si mai mica sau egala cu 1500 Lei;
24 rate cu 23% dobanda anuala pentru tranzactiile cu o valoare individuala mai mare de
1500 Lei;
Numarul de rate prestabilit si oferit Participantului nu poate depasi data penultimei
scadente inainte de data maturitatii contractului.

iii.

In situatia in care Participantul este de acord cu propunerea Organizatorului primita prin SMS,
pentru a include tranzactia respectiva in numarul de rate cu dobanda redusa prestabilit de catre
Organizator, acesta trebuie sa raspunde SMS-ului primit cu codul indicat.

iv.

Costul unui SMS este standard, conform tarifelor practicate de operatorul de telefonie mobila
al Participantului.
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v.

Valorile ratelor incluse in Campanie sunt evidentiate in extrasele de cont pana la rambursarea
integrala a ratelor. In situatia in care valoarea tranzactiei din momentul autorizarii sale difera
de valoarea tranzactiei decontate (in functie de cursul de schimb sau de momentul decontarii),
tranzactia va fi esalonata la valoarea decontarii sale. Valoarea primei ratei lunare mentionata
in SMS-ul de confirmare transmis Participantului poate diferi de cele ulterioare, deoarece
pentru prima rata, calculul dobanzii tine cont de numarul de zile de la data esalonarii
tranzaactiei pana la data emiterii extrasului de cont.

vi.

In situatia in care Participantul nu este de acord cu propunerea Organizatorului primita prin
SMS, pentru a include tranzactia respectiva in numarul de rate cu dobanda redusa prestabilit
de catre Organizator, acesta are optiunea de a nu raspunde SMS-ului primit sau de a apela
Serviciul Clienti la 021 202 69 99.

vii.

Tranzactiile efectuate de Participant in ziua emiterii extrasului de cont nu pot fi incluse in
campanie.

5.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica numarul de rate, procentul anual de dobanda si valoarea
minima a tranzactiei pe o perioada limitata de timp, la anumiti comercianti, in functie de ofertele
promotionale lansate impreuna cu acestia (regulamente disponibile pe site-urile comerciantilor).
6. ACORDAREA BENEFICIILOR
6.1. Organizatorul nu va acorda beneficiul impartirii tranzactiei in rate cu dobanda redusa daca Participantul
nu raspunde la mesaj sau nu raspunde in termenul si cu textul indicat in mesajul de informare din partea
Organizatorului sau daca raspunde utilizand un alt numar de telefon diferit de cel la care a receptionat
mesajul de informare din partea Organizatorului.
7. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Organizatorul, precum si persoanele sale imputernicite care prelucreaza date cu caracter personal in numele
si pe seama Organizatorului in vederea desfaşurarii Campaniei rate prin SMS, prelucreaza datele personale
ale participantilor la acest Program in conditiile Regulamentului (UE) 2016/679 - privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu buna
credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezentul Regulament.
Datele cu caracter personal apartinand participantului (denumit in continuare "persoana vizata"), au fost
furnizate catre Operator la data incheierii si/sau pe parcursul derularii contractului privind produsul
participant astfel cum este mentionat in prezentul Regulament, contractat de persoana vizata.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in scopul derularii Campaniei Rate prin SMS pentru a-și
indeplini obligatiile care ii sunt impuse Organizatorului de legislatia aplicabila (art. 6 alineat 1), litera c)
din Regulamentul general privind protectia datelor), precum si in scopuri legitime (art. 6 alin 1), litera f)
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din Regulamentul general privind protectia datelor), cum ar fi prevenirea fraudei, realizarea raportarilor
interne, etc., in conditiile Regulamentului General privind protectia datelor.
In situatia in care persoana vizata refuza prelucrarea datelor mentionate pentru scopul derularii Campaniei
Rate prin SMS, Operatorul va fi in imposibilitate de a da curs optiunii participantului pentru includerea
tranzactiei in rate cu dobanda redusa, fara insa a mai afecta in alt fel relatia contractuala incheiata cu
Operatorul privind produsul participant contractat de persoana vizata.
In calitate de persoana vizata, participantul are urmatoarele drepturi cu privire exclusiva la datele
dumneavoastra cu caracter personal, prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor: dreptul
de acces la date conform art. 15; dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16; dreptul de ștergere a
datelor, conform art. 17; dreptul la restrictionarea datelor, conform art. 18; dreptul la portabilitatea datelor,
conform art. 20; dreptul de a obiecta, conform art. 21; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22; dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru
Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal și justitiei.
Mentionam ca, potrivit art. 7 alineat 3 din Regulamentul general privind protectia datelor, persoana vizata
are dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul pentru operatiunile de prelucrare realizate in acest temei
juridic. In vederea exercitarii acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si
semnata olograf, la sediul Operatorului, mentionand ca destinatar pe plicul de corespondenta " TBI Credit
IFN S.A. - Responsabilul cu protectia datelor" si/sau la adresa de e-mail: dpo@tbicredit.ro. Departamentul
de Relatii Clienti al Operatorului va transmite informatiile privind Datele Personale si, dupa caz, masurile
luate, la adresa mentionata in solicitare sau la cea aflata in evidenta Operatorului, in termenul prevazut de
lege, mentionat mai jos.
In cazul in care persoana vizata adreseaza o solicitare privind exercitarea drepturilor sale privind protectia
datelor, Operatorul va raspunde acestei solicitari in termen de 30 zile de la primirea solicitarii de catre
Operator, in conditiile prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor. Aceasta perioada poate
fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea solicitarii. Operatorul
isi rezerva dreptul de a stabili o taxa in cazul cererilor repetate conform prevederilor Regulamentului
general privind protectia datelor. De asemenea, adresa de contact a Responsabilului cu protectia datelor
este: dpo@tbicredit.ro.
Operatorul de date cu caracter personal garanteaza faptul ca prelucreaza datele participantilor in conditii de
legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii
si confidentialitatii datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul general privind protectia datelor.
Suplimentar informatiilor pe care Operatorul le furnizeaza persoanelor vizate prin prezentul Regulament o
reprezinta si Politica de confidentialitate si protectia datelor, politica ce poate fi consultata oricand de catre
orice participant pe site-ul oficial al Organizatorului, https://www.tbicredit.ro/politica-de-confidentialitate.
8. DIVERSE
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8.1. Prezenta Campanie poate inceta 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 prezenta Campanie precum si la expirarea perioadei pentru care a fost organizata.
8.2. Organizatorul are dreptul sa refuze acordarea beneficiilor, sa pretinda returnarea acestora sau sa anuleze
acordarea acestora, in cazul in care acestea au fost obtinute prin frauda sau se descopera ulterior ca primirea
acestora s-a facut fara respectarea regulilor prevazute in prezentul Regulament.
8.3. In cazul oricarei fraude, neintelegeri sau dispute care poate aparea in orice moment cu privire la
desfaşurarea acestei Campanii, Organizatorul işi rezerva dreptul de a lua toate masurile legale considerate
oportune.
8.4. Eventualele litigii intre Organizator si Participantii la Campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar
in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele
competente romane de la sediul Organizatorului.
8.5. Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament cu informarea
corespunzatoare a celor interesati prin afisarea pe website-ul www.tbicredit.ro cu cel putin 30 de zile
inainte.

Organizator:
TBI Credit IFN S.A
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