Regulamentul tragerii la sorţi organizată cu prilejul
CAMPANIEI DE PREMIERE
ROCREDIT
Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din
Romania.
Pe toată perioada de desfăşurare a promoţiei, prezentul regulament este disponibil în mod
gratuit oricărui solicitant, în oricare dintre sucursalele şi agenţiile ROCREDIT IFN SA şi pe
Internet, la adresa www.rocredit-ifn.ro.
Organizatorul premierei
Organizatorul CAMPANIEI DE PREMIERE „ROCREDIT” este ROCREDIT IFN SA, cu
sediul în Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, jud. Maramures, inregistrata in Registrul
Special, tinut la Banca Nationala a Romaniei sub nr. RS-PJR-25-110070/09.02.2012 si in Registrul
Comertului cu nr. J24/217/2007, avand Cod Unic de Inregistrare 20898691, Atribut fiscal RO,
reprezentata legal de dl LESE FLAVIU TEOFIL in calitate de Director General si d-na SANDU
CRINUTA LENUTA in calitate de Director Executiv.
Participantii la aceasta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile
Regulamentului Oficial al Campaniei potrivit celor mentionate mai jos.
Perioada de desfăşurare a Campaniei este 01 IANUARIE 2015 – 31 DECEMBRIE 2015.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii
Campaniei de Premiere, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in
care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de
ore inaintea intrarii in vigoare.
Condiţii de participare şi modul de desfăşurare
Campania de Premiere „ROCREDIT” se va desfasura pe trei sectiuni:
Sectiunea 1. Campania de Premiere „ROCREDIT IMPRUMUTURI”
La aceasta sectiune poate participa orice persoana fizica sau juridica, daca:
- a incheiat un contract de imprumut in perioada 01 Ianuarie 2015 – 31 Decembrie 2015 cu o
valoare de peste 10.000 RON sau echivalentul in EUR/USD;
- la data de 31 Decembrie 2015 este titularul unui contract de imprumut activ.
Titularul unui contract de imprumut pentru persoane fizice sau juridice nu poate fi castigatorul mai
multor premii la tragerea la sorti din cadrul acestei sectiuni.

Nu pot participa la Campanie: angajatii ROCREDIT IFN SA sau rudele de gradul I, precum
sotul/sotia acestora.
Participanţii la Campania de Premiere sunt obligaţi să pună la dispoziţia organizatorului
modalitatea de contactare în cazul câştigării premiului.
Sectiunea 2. Campania de Premiere „ROCREDIT CREDITE Persoane Fizice”

La aceasta sectiune poate participa orice persoana fizica, daca:
- a contractat un credit in perioada 01 Ianuarie 2015 – 31 Decembrie 2015;
- la data de 31 Decembrie 2015 este titularul unui contract de credit activ si serviciul datoriei pe
parcursul perioadei de desfasurare a campaniei de premiere nu a inregistrat restante peste 30 de zile.
Titularul unui contract de credit pentru persoane fizice nu poate fi castigatorul mai multor premii la
tragerea la sorti din cadrul acestei sectiuni.
Nu pot participa la Campanie: angajatii ROCREDIT IFN SA sau rudele de gradul I, precum
sotul/sotia acestora.

Sectiunea 3. Campania de Premiere „ROCREDIT CREDITE Persoane Juridice”
La aceasta sectiune poate participa orice persoana juridica, daca:
- a contractat un credit in perioada 01 Ianuarie 2015 – 31 Decembrie 2015;
- la data de 31 Decembrie 2015 este titularul unui contract de credit activ si serviciul datoriei pe
parcursul perioadei de desfasurare a campaniei de premiere nu a inregistrat restante peste 30 de zile.
Titularul unui contract de credit pentru persoane juridice nu poate fi castigatorul mai multor premii
la tragerea la sorti din cadrul acestei sectiuni.
Nu pot participa la Campanie: angajatii ROCREDIT IFN SA sau rudele de gradul I, precum
sotul/sotia acestora.
Participanţii la Campania de Premiere sunt obligaţi să pună la dispoziţia organizatorului
modalitatea de contactare în cazul câştigării premiului.

Premiile Campaniei:
Premiile ce vor fi acordate prin tragere la sorti sunt in numar de 9, avand o valoare totala de
cca 18.600 RON si constau in:
Pentru sectiunea 1 - Campania de Premiere „ROCREDIT IMPRUMUTURI” premiile
au o valoare totala bruta de cca 10.500 RON care se impart astfel:

Locul I – sejur pentru 2 persoane in Spania, in luna septembrie 2016, a carui valoare totala bruta
este de cca 4.000 RON;
Locul II – sejur pentru 2 persoane pe Litoralul Romanesc, in luna septembrie 2016, a carui valoare
totala bruta este de cca 3.500 RON;
Locul III –sejur pentru 2 persoane in Grecia, in luna septembrie 2016, a carui valoare totala bruta
este de cca 3.000 RON;

Pentru sectiunea 2- Campania de Premiere „ROCREDIT
CREDITE Persoane
Fizice” premiile au o valoare totala bruta de cca 4.200 RON care se impart astfel:
Locul I – Televizor in valoare totala bruta aproximativa de 1.800 RON;
Locul II – Tableta in valoare totala bruta aproximativa de 1.400 RON;
Locul III – Masina de paine in valoare totala bruta aproximativa de 1.000 RON.
Pentru sectiunea 3 -Campania de Premiere „ROCREDIT
CREDITE Persoane
Juridice” - premiile au o valoare totala bruta de cca 3.900 RON care se impart astfel:
Locul I – Sistem PC in valoare totala bruta aproximativa de cca 1.600 RON;
Locul II – Multifunctionala in valoare totala bruta aproximativa de cca 1.300 RON;
Locul III –Telefon in valoare totala bruta aproximativa de cca 1000 RON.
Tragerea la sorti
Premiile se vor acorda prin tragere la sorti. Cei care indeplinesc conditiile mentionate la
fiecare sectiune in parte intra automat la tragerea la sorti care va avea loc la prima ADUNARE
GENERALA a ACTIONARILOR DIN ANUL 2016.
Tragerea la sorti se va face in ordinea premiilor III, II si I pentru fiecare sectiune in parte,
incepand cu sectiunea 3, urmata de sectiunea 2 finalizand cu premiile sectiunii 1
Acordarea premiilor
Generalitati
In termen de 5 zile lucratoare de la data extragerii premiilor, castigatorii vor fi validati, din
punct de vedere al respectarii conditiilor de participare iar numele acestora vor fi publicate pe
portalul ROCREDIT IFN SA (pagina web: www.rocredit-ifn.ro). De asemenea, ROCREDIT IFN
SA se obliga sa contacteze castigatorii, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data validarii
prin e-mail si/sau alte mijloace telefonice, pentru anuntarea premiului castigat, a locatiei de unde se
poate ridica premiul si a datelor de contact. Castigatoriii au obligatia sa confirme receptionarea
mesajului si sa comunice data la care vor ridica premile.

Castigatorii pot ridica premiile in termen de maxim 30 de zile de la data acordarii lor.
Dacă oricare dintre câştigătorii traşi la sorţi, aferenti celor trei sectiuni, nu se prezintă la
sucursala sau agentia ROCREDIT IFN S.A. in care a fost declarat castigator în intervalul de timp
stabilit pentru ridicarea premiului, organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza acordarea
premiului, acesta ramanand in posesia organizatorului.
Pentru Sectiunea 1 perioada de punere la dispozitie a premiilor se va stabili de comun
acord cu castigatorii dar nu va depasi 6 luni de la data acordarii premiilor.
Alte conditii
Un participant la CAMPANIA DE PREMIERE nu poate câştiga decât un premiu în cadrul
acestei campanii. Câştigătorii nu pot cere contravaloarea în bani sau în alte obiecte a premiului
câştigat, iar dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei
alte persoane. In cazul in care castigatorul nu poate accepta premiul din diverse motive, acesta va
pierde orice drept asupra premiului fara plata vreunei despagubiri.
Premiile sunt acordate de către organizator fiecărui câştigător al campaniei pe bază de
proces verbal de predare-primire încheiat în momentul înmânării premiului.
Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru
veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal
referitoare la impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in
legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.
Premiile reprezintă valori brute.
Confidenţialitatea datelor
ROCREDIT IFN S.A. se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale
participanţilor. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului,
actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date
precum şi a Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii
private în sectorul comunicaţiilor electronice.
Participantii au cunostinta ca pe baza unei cereri: scrise, datate si semnate, expediata pe
adresa SC RoCredit IFN SA, Baia Mare, Str. Tudor Vladimirescu nr. 34, isi pot exercita in mod
gratuit, urmatoarele drepturi: de acces, o data pe an la procesul de prelucrare a datelor lor
personale, de interventie asupra datelor transmise: de opozitie, pentru motive intemeiate si
legitime, legate de situatia lor particulara , la prelucrarea datelor si de opozitie, fara vreo
justificare, la prelucrarea datelor in scop de marketing direct. Scopul constituirii bazei de date sunt
inmanarea premiilor castigatorilor si comunicarea numelor castigatorilor Campaniei pe site-ul
oficial al Organizatorului ( www.rocredit-ifn.ro) . Organizatorul se angajeaza sa pastreze
confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezenta Campanie si sa le
utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Organizatorul va
respecta dispozitiile art.12 din Legea nr. 506 / 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, referitor la transmiterea
de informatii prin e-mail si alte mijloace electronice.

Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta promoţie
implică acordul câştigătorului ca numele, adresa şi fotografia lui să poată fi publicate şi utilizate
de către organizator în materiale audio, foto şi video, în mod gratuit.
Reclamaţii
Orice reclamaţie sau pretenţie referitoare la desfăşurarea concursului, modului de
desemnare a câştigătorilor şi de acordare a premiilor, precum şi orice plângere referitoare la
concursul organizat in baza prezentului regulament se vor face în scris in termen de 5 zile
lucratoare de la data desfasurarii acestuia.
Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale
amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele
judecătoreşti române competente de la sediul central al organizatorului.

