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REGULAMENTUL CAMPANIEI
„Dobanda pe 3 luni inapoi pe card”

1. Organizatorul Campaniei
Organizatorul campaniei „Dobanda pe 3 luni inapoi pe card” (denumita in continuare „Campania”)
este BT Direct IFN SA, cu sediul social in str. Constantin Brancusi nr. 74-76, et.3, mun. ClujNapoca, jud. Cluj, cu adresa de corespondenta la punctul de lucru din Bd. Dimitrie Pompeiu nr.
6A, Cladirea Olympus, etaj 1 (partial) si etaj 3 (zona 3), sector 2, mun. Bucuresti, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J12/1566/2018, CUI RO 16036850, nr. inregistrare in Registrul
General RG-PJR-13-110144/14.01.2020, nr. inregistrare in Registrul Special RS-PJR-13110024/14.01.2020 si nr. inregistrare in Registrul Institutiilor de plata IP-RO-0004/28.04.2011,
numita in continuare “Organizator”/ “Creditor”, cu sprijinul partenerului Dedeman, denumit in
continuare “Partener”/ „Comerciant”.

2. Participantii Campaniei si dreptul de a participa la Campanie
2.1. Prezenta Campanie se adreseaza persoanelor fizice (clienti noi si existenti ai Creditorului) care
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) cetateni romani cu rezidenta in Romania;
b) incheie un contract de credit oferit de Creditor si achizitioneaza bunuri/servicii cu plata in
rate lunare, prin Cardul Direct, in valoare de minim 4.000 lei (pret de raft/ vanzare), prin
produsul financiar standard cu dobanda 31,9% sau 31,9% Confort, in perioada derularii
Campaniei;
c) achita la scadenta primele 3 rate lunare aferente contractului de credit, conform coloanei
„Datorie luna curenta” mentionata in extrasul de cont.
2.2. Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie angajatii Organizatorului, sotul/sotia acestora,
angajatii societatilor din grupul Organizatorului, sotul/sotia, precum si afinii si rudele de gradul
1 ai acestora.
2.3. Toti participantii Campaniei sunt obligati sa indeplineasca toate conditiile de participare la
Campanie, asa cum sunt descrise in prezentul Regulament.

3. Beneficiile si scopul Campaniei
3.1. Persoanele care au dreptul de a participa la Campanie conform art. 2 din prezentul
Regulament, beneficiaza de restituirea inapoi pe card a contravalorii dobanzii aferenta primelor
3 luni contractuale calculate pentru tranzactia ce indeplineste conditiile de la punctul 2.1 lit. b)
de mai sus. Astfel, banii primiti inapoi pe card in conditiile prezentei campanii, vor intra in
limita de credit si vor putea fi utilizati in conditiile contractului de credit incheiat.
3.2. Campania este destinata promovarii Cardului Direct in toate locatiile Comerciantului.
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4. Durata si locul desfasurarii Campaniei
4.1. Campania se desfăşoară in perioada 01.08.2022-31.10.2022, in toate locatiile Comerciantului.
5. Premiile Campaniei si mecanismul de functionare a Campaniei
5.1. Clientii Creditorului care in perioada 01.08.2022-31.10.2022 incheie un contract de credit si
achizitioneaza prin Cardul Direct (clienti noi/ existenti) bunuri/servicii cu plata in rate in
valoare de minim 4.000 lei (pret de raft/ vanzare) din locatiile Comerciantului, prin produsul
financiar standard cu dobanda 31,9% sau 31,9% Confort, beneficiaza de restituirea inapoi pe
card a contravalorii dobanzii aferenta primelor 3 luni contractuale calculata pentru tranzactia
ce indeplineste conditiile de la punctul 2.1 lit. b) de mai sus. Astfel:
a) „Dobanda pe 3 luni inapoi pe card” va fi restituita inapoi pe card participantului eligibil potrivit
conditiilor art. 2 de mai sus, in cazul achizitionarii de bunuri cu plata in rate prin Cardul
Direct, in valoare de minim 4,000 lei (pret de raft/ vanzare), prin produsul financiar
standard cu dobanda 31,9% sau 31,9% Confort ce presupune rambursarea achizitiei in 24
- 60 rate lunare (la alegerea clientului), cu o dobanda anuala de 31.9%, comision emitere
card 30 lei si comision administrare lunar 4.5 lei.
b) Contravaloarea dobanzii aferenta primelor 3 luni contractuale, dar nu mai mult de
400 lei, calculata pentru achizitia ce face obiectul prezentei Campanii, fi virata in
contul Cardului Direct in luna a 4 -a, cu conditia achitarii integrale, la scadenta, a
primelor 3 rate lunare aferente achizitiei.
Exemplu reprezentativ: Pentru o tranzactie de 4,000 lei, rambursabila in 60 rate lunare vor fi
aplicabile urmatoarele costuri: dobanda anuala 31,9%, comision lunar de administrare credit 4.5
lei si comision de emitere card de 30 lei; DAE 39,85%. Rata lunară pentru aceasta tranzactie va
fi de 138.62 lei, suma totală de restituit fiind de 8,347.22 lei. Pentru alte tranzactii efectuate cu
Cardul Direct vor fi aplicabile costurile de finantare specificate in contractul de credit aferent
cardului.
5.2.In cazul utilizarii unui alt produs financiar pus la dispozitie de Creditor pentru achizitia de
bunuri/ servicii cu plata in rate lunare, nu va fi aplicabila prezenta Campanie ci va fi aplicabil
contractul de credit incheiat/ alte campanii aplicabile daca sunt indeplinite conditiile
respective.
5.3.Persoanele care au drept de participare conform art. 2 din prezentul Regulament nu au
posibilitatea sa primeasca alte beneficii in locul celor oferite in cadrul Campaniei si nici sa
solicite modificarea beneficiilor acordate conform Regulamentului.
5.4. Campania se aplica produselor financiare standard cu dobanda 31.9% si 31.9% Confort, puse
la dispozitie de Creditor, informatiile complete aferente acestora fiind disponibile la toate
birourile de creditare ale Creditorului.
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6. Taxe si impozite
Organizatorul Concursului nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite sau obligatii financiare
legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor din
premii obtinute urmare a concursului desfasurat, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il
calculeze, sa il retina si sa il plateasca la bugetul statului in conformitate cu prevederile legale in
vigoare. Premiile acordate in cadrul campaniei nu depasesc limita neimpozabila.
Impozitele si alte obligatii fiscale aferente tichetelor oferite in cadrul Campaniei, datorate conform
prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizata cu modificarile ulterioare in
vigoare la data emiterii prezentului Regulament, va fi calculat si suportat de catre Organizator.
7. Litigii si legea aplicabila
7.1. 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 catre instantele competente.
7.2. Legea aplicabila este legea romana.
8. Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE si, dupa
caz, in conformitate cu alte prevederi legale aplicabile in acest domeniu.
8.1. Datele personale ale participantilor la Campanie sunt prelucratede catre Organizator in
conformitate cu prevederile Acordului de date cu caracter personal aferent documentatiei de credit
aplicabila fiecarui Solicitant.
8.2. In situatia in care Dedeman va intra in posesia unor date cu caracter personal se obliga sa
respecte confidentialitatea acestora, precum si dispozitiile Regulamentului 679/2016 si a
legislatiei nationale in vigoare.
8.3. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa
aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva
pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat,
precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.

8.4. Date privind operatorul datelor cu caracter personal
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In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate
de catre operatorul BT Direct IFN SA (cu datele de identificare si de contact detaliate la sectiunea
I din prezentul Regulament), in calitate de organizator al campaniei.

8.5. Scopurile prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operatori, in
vederea:
• Oferirii beneficiilor Campaniei
• Organizarii si desfasurarii Campaniei;
Pentru evitarea oricarui dubiu, in scopul contractarii produselor de creditare BT Direct incluse in
campanie, datele cu caracter personal sunt prelucrate in conformitate cu prevederile Notei de
informare generale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând
Clienților BT Direct, parte integranta a Politicii de confidentialitate BT Direct IFN SA, regasita
pe website-ul www.btdirect.ro.

8.6. Temeiul legal al prelucrarii
Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal in contextul derularii prezentei campanii
este consimtamantul persoanelor fizice inscrise (“persoane vizate”) colectat în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. Prin inscrierea in campanie participantii isi exprima
consimtamantul de a le fi prelucrate datele necesare derularii campaniei, in conditiile prezentate
in prezentul regulament de campanie.
8.7. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru desfasurarea Campaniei
Pentru scopurile mentionate la art. 8.2, Operatorul va prelucra, dupa caz, urmatoarele date cu
caracter personal ale participantilor la campanie: nume, prenume, numar de telefon, adresa de email, data cererii de credit si a contractului de credit incheiat ca urmare a aplicarii in cadrul
campaniei.
Refuzul de a va acorda consimtamantul pentru prelucrarea acestor date in scopul derularii
campaniei, va face imposibila participarea in campanie si obtinerea premiului.
8.8. Perioada de stocare
De regula, datele participantilor la campanie sunt dintre cele pe care prevederile legale aplicabile
unei institutii financiare nebancare impun sa fie pastrate cel putin 5 ani de la incetarea relatiei de
afaceri cu clientul BT Direct participant la campanie.
8.9. Drepturile participantilor faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal
Organizatorul garanteaza participantilor exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul
general privind protectia datelor (GDPR), astfel cum se regasesc acestea prezentate detaliat in
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sectiunea dedicata a Politicii de confidentialitate BT Direct IFN SA, regasita pe website-ul
www.btdirect.ro
9. Regulamentul
Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, in locatiile in care se desfasoara Campania, precum
si pe website-ul www.btdirect.ro. Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii sunt de acord
să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament si ale legislatiei aplicabile.
10. Incetarea Campaniei
10.1. Campania 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, sau justificate corespunzator, de a continua Campania
precum si la expirarea perioadei pentru care a fost organizata.
10.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inchide Campania inainte de termenul limita prevazut
in art. 2 in cazul in care se constata ca prevederile prezentului Regulament nu sunt respectate.
In acest sens, Organizatorul va publica un anunt prealabil privind incheierea anticipata a
Campaniei pe site-ul www.btdirect.ro

BT Direct IFN S.A.
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