REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Respecta-ti banii si noi te premiem”
Organizata in perioada 01.11-31.12.2021
1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1.

Campania “Respecta-ti banii si noi te premiem” (denumita in cele ce urmeaza
"Campania") este organizata de catre GARANTI BANK SA, cu sediul in Bucuresti,
Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5, Business Center, Novo Park 3, Cladirea F, Et. 5 si 6,
sector 2, cu numar de ordine in Registrul Comertului J40/4429/2009, cod de inregistrare
fiscala RO 25394008, capital social varsat in valoare de 1.208.086.946 LEI cont
nr. RO33 UGBI 0009 0920 0252 7RON deschis la BNR - Centrala, prin reprezentantii
sai legali, denumita in continuare „BANCA”.

1.2.

Campania se va derula sub prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu
pentru toti participantii. Garanti Bank, in calitate de Organizator, isi rezerva dreptul de
a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare
dupa o zi de la anuntarea participantilor in acest sens, pe pagina de internet a
GARANTI BANK S.A.

2.

DURATA SI ARIA DE DESFASURARE

Campania va avea loc pe teritoriul Romaniei in perioada 01.11.2021-31.12.2021.
3. CONDITII DE PARTICIPARE
3.1.

La aceasta Campanie pot participa toate persoanele fizice, rezidente in Romania, care
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
-

la data de 01.11.2021 au implinit varsta de 18 ani;

-

in perioada Campaniei detin cel putin a un cont curent in lei/ solicita deschiderea
unui cont curent in lei la Banca;

-

in perioada Campaniei deschid un depozit la termen in lei cu maturitate de
minim 3 luni si suma minima 2.000 lei.

3.2. Nu pot participa la Campanie:
-

persoanele fizice care la data de 01.11.2021 detin un depozit la termen/ cont de
economii la Banca;

-

persoanele fizice care in perioada 01.11.2021 – 31.12.2021 deschid un depozit
la termen cu maturitate de 1 luna;

-

angajatii Bancii sau ai societatilor din grupul Bancii, precum si afini si rude
pana la gradul 1 a persoanelor mentionate mai sus.
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4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1.

Primii 2.500 de participanti care indeplinesc Conditiile de participare vor primi
automat suma de 50 lei (valoarea neta a premiului dupa retinerea impozitului pe venit,
valoarea bruta in cazul persoanelor rezidente fiscal in Romania fiind de 55,56 lei, iar
valoarea bruta in cazul persoanelor care nu sunt rezidente fiscal in Romania fiind de
59,52 lei), reprezentand venitul in contul curent in lei deschis la Banca. Premiul se va
acorda o singura data pe toata durata campaniei pentru un participant, indiferent de
numarul depozitelor deschise si va fi evidentiat in extrasul de cont.

4.2.

Valoarea totala neta a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 125.000 lei, iar
la aceasta valoare se va adauga impozitul pe venit din alte surse. Valoarea impozitului
se va retine conform Codului fiscal si se va diferentia in functie de rezidenta fiscala a
participantilor (10% in cazul participantilor cu rezidenta fiscala in Romania, 16%
pentru participantii care nu sunt rezidenti fiscal in Romania).

4.3.

Premiile Campaniei se vor acorda prin creditarea contului IBAN in lei deschis la Banca
de catre Participantii care indeplinesc conditiile de participare, dupa cum urmeaza:
-

pentru Participantii care in perioada 01.11.2021- 30.11.2021 au deschis cel
putin un depozit la termen in lei cu o durata de minim 3 luni, plata premiilor se
va face pana la cel tarziu la data de 20.01.2022. Nu vor beneficia de premiu
Participantii care pana la data de 15.01.2022 au inchis depozitul prin
intermediul caruia s-au calificat in Campanie.

-

pentru Participantii care in perioada 01.12.2021- 31.12.2021 au deschis cel
putin un depozit la termen in lei cu o durata de minim 3 luni, plata premiilor se
va face pana la cel tarziu la data de 20.02.2022. Nu vor putea beneficia de
premiu Participantii care la data de 15.02.2022 au inchis depozitul prin
intermediul caruia s-au calificat in Campanie.

4.4.

Acceptarea premiilor se considera tacita, prin participarea la campanie.

4.5.

Dupa plata premiilor, orice obligatie a Organizatorului fata de Participantii inceteaza.
Orice alte taxe sau impozite rezultate in urma transferului de bani in conturile
Participantilor nu vor fi suportate de Organizator.

4.6.

Existenta sau aparitia pana la data platii premiului, in contul Participantului a oricarei
cauze care duce la descalificarea sa, nu va crea nicio obligatie de compensare,
despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului. In cazul unor intarzieri din
circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea
respectarii termenelor mai sus mentionate.

5. TAXE SI IMPOZITE
5.1.

Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor, contributiilor privind
asigurarile sociale sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia
impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor din alte surse obtinute de persoanele
fizice urmare a participarii la prezenta Campanie. In cazul in care acest impozit se
datoreaza, el se aplica la valoarea bruta a premiilor acordate. Organizatorul se obliga sa
il calculeze, sa il retina si sa il plateasca la bugetul de stat conform Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Impozitul va fi aplicat
la valoarea bruta a premiilor, definita in conformitate cu Sectiunea 6 de mai sus,
castigatorul urmand a primi suma neta de 50 lei.
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5.2.

Beneficiarii campaniei sunt responsabili cu declararea si plata contributiilor de
asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat conform titlului V din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

6. INTRERUPEREA/INCETAREA CAMPANIEI
6.1.

Oricand pe perioada derularii, Campania va putea inceta inainte de termen, in baza
deciziei GARANTI BANK S.A. sau in caz de forta majora. In situatia aparitiei vreunuia
din aceste cazuri, Participantii vor fi anuntati in cel mai scurt timp posibil de noile
circumstante, pe pagina de internet a Bancii.

6.2.

Situatiilor avute in vedere la art. 6.1 le sunt asimilate si hotarari ale instantelor
judecatoresti precum si acte ale autoritatilor publice competente, cu impact asupra
Campaniei.

6.3.

In situatiile avute in vedere la art. 6.1 si art. 6.2 Garanti Bank SA nu mai are nici o
obligatie catre Participanti cu privire la returnarea unei sume banesti cu titlu de
despagubire sau alte asemenea.

7. LITIGII
7.1.

Eventualele neintelegeri aparute intre GARANTI BANK S.A. si Participanti se vor
rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi
solutionate de instantele de judecata competente. Fara a aduce atingere dreptului
consumatorului de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor,
consumatorul poate apela la mediere, ca mecanism extrajudiciar de reclamatie si
despagubire, asa cum este aceasta reglementata prin Legea nr. 192/2006, privind
medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile
ulterioare. De asemenea, in cazul in care un litigiu intre consumator si Banca nu a putut
fi solutionat in urma unei reclamatii prezentate de consumator direct bancii, acesta are
posibilitatea sa apeleze la mecanismul de solutionare alternativa a litigiilor prevazut de
OG 38/2015 cu modificarile sicompletarile ulterioare, adresandu-se Centrului de
Solutionare a Alternativa a Litigiilor din Domeniul Bancar (CSALB) cu sediul in
Bucuresti, str. Sevastopol nr.24, sector 1, numar telefon (021)9414, site web
www.csalb.ro, centru abilitat sa organizeze si sa administreze solutionarea, prin
mijloace alternative, a litigiilor din domeniul financiar – bancar dintre consumatori si
institutii de credit.

7.2.

Legea aplicabila este legea romana.

7.3.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea
adresa: Sos. Fabrica de Glucoza nr. 5, Business Center, Novo Park 3, Cladirea F, Et. 5
si 6, sector 2, Bucuresti, in termen de maxim 2 saptamani de la data la care au fost
creditate conturile participantilor la campanie. Dupa aceasta data, Garanti Bank nu va
mai lua in consideratie nici o contestatie.
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8. DISPOZITII FINALE
8.1.

Banca va acorda premiile Participantilor in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament Oficial.

8.2.

Regulamentul oficial de desfasurare al Campaniei este disponibil in mod gratuit pe
pagina de internet a Bancii www.garantibbva.ro

8.3.

Participantii la aceasta Campanie sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei
aplicabile.

Anca Cornelia MOTCA,

Ioana Cristina Savu,

Director General Adjunct

Director Directia Managementul Vanzarilor prin retea
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