Oferta campaniei „Mai sigur, mai bine ”
I.

Durata ofertei:
Oferta este valabila in perioada 26 Octombrie - 25 Decembrie 2020.

II.

Caracteristicile ofertei:
Se adreseaza persoanelor fizice, cu cetatenie Romana, avand capacitate juridica deplina, cu varsta minima
pentru participare de 18 ani, detin cel putin un cont curent sau sa isi deschida un cont in perioada ofertei
si care isi activeaza serviciul Garanti BBVA Online in perioada ofertei.
Participantul trebuie sa se incadreze in criteriile de eligibilitate ale bancii, aplicabile in cazul contractarii
serviciilor de Internet Banking si Mobile Banking.

III.

Mecanismul de ofertare :
Clientii care activeaza serviciul de Internet si Mobile Banking (Garanti BBVA Online si Garanti BBVA
Mobile) destinat persoanelor fizice, in perioada de valabilitate a ofertei, beneficiaza de exceptare de doua
luni de la taxa lunara de administrare a serviciului. Incepand cu a treia luna, se aplica taxa standard de
administrare in cuantum de 3 lei pe luna.
Exceptie de la aceasta regula fac clientii care detin un cont curent de salariu sau pachetul pentru pensionari
deschis la Garanti BBVA, pentru care nu se percepe taxa lunara de administrare.
Oferta poate fi intrerupta printr-o decizie unilaterala a Garanti Bank S.A. caz in care decizia v-a fi
comunicata in cel mai scurt timp posibil pe website-ul Bancii, “garantibbva.ro”.

IV.

Excluderi
Nu pot fi ofertati angajatii Garanti Bank S.A sau ai societatilor din grupul Garanti , precum si afini si rude
pana la gradul 1 ai persoanelor mentionate mai sus.
Nu pot fi ofertati clientii pentru care inrolarea serviciului de internet si mobile banking (Garanti BBVA
Online si Garanti BBVA Mobile) este interzisa (popriri, interventia unei hotarari de interdictie, etc) decat
dupa incetarea conditiei pentru care alocarea serviciului de internet banking este interzisa.
Garanti Bank S.A nu poate fi tinuta responsabila in cazul in care dispozitivul mobil al clientului de pe care
se incearca activarea nu are un sistem de operare compatibil, nu corespunde cerintelor minime de
performanta sau securitate necesare sau orice alte erori tehnice ce pot aparea pe parcurs.

V.

Acceptarea ofertei:
Oferta se considera acceptata prin inrolarea in serviciul de internet banking (Garanti BBVA Online), in
perioada de valabilitate a prezentei oferte pentru categoriile de clienti care se incadreaza.
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