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REGULAMENTUL OFICIAL 

AL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

„Dobanzi promotionale pentru sume noi in lei” 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

 
Campania „Dobanzi promotionale pentru sume noi in lei” denumita in cele ce urmeaza 
“Campania”) este organizata de CREDIT EUROPE BANK (Romania) S.A. cu sediul social in 
municipiul Bucuresti,  B-dul Timisoara, nr.26Z, cladirea Anchor Plaza, sector 6, inmatriculata la 
Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sub nr. J40/18074/1993, Cod Unic de Inregistrare si 
Cod de Inregistrare TVA nr. RO 4315966, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. 
RB-PJR-40-018/18.02.1999, capital social 557.609.960,60 RON, inregistrata in baza Legii 
nr.677/2001 in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 959, 
denumita in cele ce urmeaza ”Organizatorul”. 
 
Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii si conditiile de desfasurare a 
Campaniei initiata de Organizator, campanie ce se adreseaza unei anumite categorii de participanti, 
anume desemnata de Organizator. 
 
Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al 
Campaniei (denumit in continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este intocmit si va 
fi facut public pe site-ul www.crediteurope.ro.  
 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand 
ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea unui anunt prealabil de prezentare 
a acestor modificari pe site-ul www. crediteurope.ro. 
 
Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei 
aplicabile. 
 
SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

 

Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, pentru operatiunile desfasurate in unitatile 
teritoriale Credit Europe Bank (Romania) S.A. de catre clientii existenti si de cei care vor deveni 
clientii Credit Europe Bank (Romania) S.A. pe durata campaniei.  
 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

 
Beneficiaza de campania promotionala orice persoana fizica, care indeplineste toate conditiile 
urmatoare: 

• Client al Credit Europe Bank (Romania) S.A.; 
• Constituie prin intermediul retelei de sucursale, depozite in lei in suma minima de 

1.000 lei din sume noi in conturile deschise la Credit Europe Bank (Romania) S.A. 
provenite din depuneri/incasari pe durata Campaniei. „Sume noi in conturile 

clientului” semnifica sume care genereaza o crestere a soldului total al conturilor 

clientului fata de cel existent la data de 12.09.2018. 

Sunt excluse depozitele constituite din sume care se aflau in conturile clientilor anterior datei de 
12.09.2018.  
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SECTIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI 

 
Campania a fost lansata la data de 12 Septembrie 2018, ora 09:00 si se va desfasura pana la data de 
31 Ianuarie 2020, ora 22.00. 
Depozitele constituite in cadrul campaniei vor beneficia de bonusul fata de dobanda standard 

(indiferent de variatia acesteia) pana la 31.01.2020 (pentru toate reinnoirile efectuate pana la 

31.01.2020). 

 
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI 

 
Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice ce se incadreaza in conditiile prevazute la 
Sectiunea 3 din Regulament, care vor beneficia de aceasta campanie promotionala in perioada 
12.09.2018 – 31.01.2020.  
 
Mecanismul campaniei este descris mai jos:  
Pasul 1  

Clientul va depune in numerar/ va incasa de la o alta banca o suma de bani in lei in contul curent 
sau in contul de economii pe durata campaniei. 
 

Pasul 2 

Clientul solicita constituirea unui depozit in lei avand ca sursa a fondurilor utilizate, sumele noi 
provenite din depuneri/incasari pe durata Campaniei in conturile deschise la Credit Europe Bank 
(Romania) S.A. Sume noi in conturile clientului semnifica sume care genereaza o crestere a 
soldului total al conturilor clientului fata de cel existent la data de 12.09.2018. 
 

Pasul 3 

In cazul in care clientul indeplineste conditiile mentionate in sectiunea 3, Banca va constitui 
depozitele cu urmatoarele dobanzi preferentiale: 
 

DOBANZI ACORDATE PERSOANELOR FIZICE  (plata dobanzii la maturitate) 

TERMENE Dobanda  

standard 

Dobanda  

Promotionala „Fresh Money” 

Bonus fata de nivelul 

standard 

1 Lună 1.25%  -  -  

3 Luni 1.45%  1.75%  +0.30 pp 

6 Luni 1.75%  2.25%  +0,50 pp 

9 Luni 1.75%  2.25%  +0.50 pp 

12 Luni 2.25%  3.00%  +0.75 pp 

24 Luni 2.50%  3.50%  +1.00 pp 

Sumă minimă / 

depozite 

1.000 LEI 

 
DOBANZI ACORDATE PERSOANELOR FIZICE  (plata lunara a dobanzii) 

TERMENE Dobanda  

standard 

Dobanda  

Promotionala „Fresh Money” 

Bonus fata de nivelul 

standard 

12 Luni 2.10% 2.85%  +0.75 pp 

24 Luni 2.40% 3.40%  +1.00 pp 

Sumă minimă / 

depozite 

1.000 LEI 

 
DOBANZI ACORDATE PERSOANELOR FIZICE – PENSIONARI  

(plata dobanzii la maturitate) 

TERMENE Dobanda  

Standard  

Dobanda  

Promotionala „Fresh Money” 

Bonus fata de nivelul 

standard 

1 Lună 1.40%  -  -  
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3 Luni 1.60%  1.75% +0.15 pp 

6 Luni 1.90%  2.25% +0.35 pp 

9 Luni 1.90%  2.25% +0.35 pp 

12 Luni 2.40%  3.00% +0.60 pp 

24 Luni 2.65%  3.50% +0.85 pp 

Sumă minimă / 

depozite 

1.000 LEI 

 
DOBANZI ACORDATE PERSOANELOR FIZICE – PENSIONARI  

(plata lunara a dobanzii) 

TERMENE Dobanda  

Standard  

Dobanda  

Promotionala „Fresh 

Money” 

Bonus fata de nivelul 

standard 

12 Luni 2.25% 2.85% +0.60 pp 

24 Luni 2.55% 3.40% +0.85 pp 

Sumă minimă / 

depozite 

1.000 LEI 

 

 
SECTIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

 

În contextul organizării Campaniei, Credit Europe Bank (Romania) S.A.prelucrează anumite date 
cu caracter personal pentru a asigura înscrierea și participarea dumneavoastră la această Campanie. 
Activitățile de prelucrare de date cu caracter personal sunt efectuate de către Credit Europe Bank 
(Romania) S.A.în baza interesului său legitim în desfășurarea obiectului de activitate, în 
conformitate cu normele legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără a se limita, la prevederile 
Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 și sunt necesare pentru acordarea 
bonusului de dobanda acordat in cadrul campaniei si pentru realizarea de rapoarte statistice cu 
privire la consumatori.  Furnizarea datelor este voluntară. Refuzul furnizării acestora poate atrage 
însă imposibilitatea participării la Campanie.  
 

� Categoriile de date prelucrate 

 

Datele cu caracter personal pe care Credit Europe Bank (Romania) S.A.le prelucrează în vederea 
organizării campaniei și gestionării participării dvs. la aceasta sunt următoarele: nume, prenume, 
vârstă, adresă, e-mail, număr de telefon,, precum și orice alte categorii de date pe care 
dumneavoastră alegeți să le furnizați în mod direct către Credit Europe Bank (Romania) S.A..  
 

 
� Categoriile de destinatari 

Este posibil ca pentru scopurile de prelucrare mai sus-menționate, Credit Europe Bank (Romania) 
S.A. să furnizeze datele dumneavoastră cu caracter personal către împuterniciți (entități care asistă 
Credit Europe Bank (Romania) S.A. în activitățile de prelucrare), afiliați din grupul Credit Europe, 
parteneri contractuali, autorități publice, să le dezvăluie publicului (în cazul câștigătorilor, prin 
publicarea unei liste conținând ... acestora). 
 

� Durata activităților de prelucrare 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe durata desfășurării Campaniei, precum 
și ulterior în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Credit Europe Bank (Romania) S.A., inclusiv 
obligațiile de arhivare.  
După îndeplinirea duratelor de arhivare, Credit Europe Bank (Romania) S.A.poate anonimiza 
datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru a efectua în continuare diverse statistici 
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privind consumatorii. În măsura în care nu se vor efectua statistici, Credit Europe Bank (Romania) 
S.A.va dispune ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.  
În ceea ce privește datele prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acestea vor fi prelucrate 
până la exercitarea dreptului dumneavoastră de opoziție cu privire la această prelucrare. 
 

� Drepturile de care beneficiați 
 
În contextul activităților de prelucrare efectuate de către Credit Europe Bank (Romania) S.A., 
dumneavoastră beneficiați de următoarele drepturi: 
• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare 
efectuate de către Credit Europe Bank (Romania) S.A., conform celor descrise mai sus; 
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Credit Europe 
Bank (Romania) S.A.cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind 
activitățile de prelucrare; 
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către Credit Europe Bank 
(Romania) S.A.a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete; 
• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute de lege - este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Credit Europe 
Bank (Romania) S.A.să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să 
continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice; 
• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de 
lege; 
• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal 
furnizate în mod direct într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor 
de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Credit Europe Bank (Romania) 
S.A.către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; 
• dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de 
marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice 
moment, prin transmiterea unei solicitări către ... 
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi 
subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate și 
• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. 
 

� Persoane de contact din cadrul Credit Europe Bank (Romania) S.A. 
 
Pentru mai multe detalii privind modul de exercitare a drepturilor mai sus-menționate, precum și 
pentru orice informații privind activitățile de prelucrare pe care le efectuează Credit Europe Bank 
(Romania) S.A.în contextul prezentei Campanii, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere către: 
dpo@crediteurope.ro si office@crediteurope.ro .  

De asemenea, în măsura în care considerați necesar, vă puteți adresa Responsabilului nostru privind 
protecția datelor, la adresa: 
 

 
SECTIUNEA 7. INCETAREA CAMPANIEI 

 

Prezenta Campanie va putea inceta inainte de 31 Ianuarie 2020 numai in cazul producerii unui 
eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea Campaniei sau daca 
Organizatorul decide acest fapt, comunicand public respectiva modificare a Regulamentului. 
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SECTIUNEA 8. LITIGII 

 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe 
cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, vor fi solutionate de instantele 
judecatoresti romane competente. 
 
 

SECTIUNEA 9. CONTACT 

 
Regulamentul oficial al promotiei poate fi obtinut în mod gratuit, în urma solicitarii facute la 
CEBLine 0750.000.000/ 0724.100.000/ 0801.000.000, sau poate fi gasit accesand 
www.crediteurope.ro pe toata durata de desfasurare. 
 
 


