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Conditiile de desfasurare pentru Campania 

“ Intra pe www.brd.ro si castigi cu Cristina Neagu “ 

  

 

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Campania “ Intra pe www.brd.ro si castigi cu Cristina Neagu “ este organizata de BRD - 

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A, persoană juridică română, cu sediul în România, 

Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub 

nr.J40/608/1991, având CUI/CIF RO 361579 (denumită în continuare „Organizator”, „BRD - 

GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A” sau “Banca”),  

Campania se va desfasura în conformitate cu prevederile prezentelor Condiţii de desfăşurare a 

Campaniei, pe care participantii sunt obligati sa le respecte. 

 2.   DURATA CAMPANIEI 

Campania se va desfasura in perioada 06.11.2020, ora 00.00, ora Romaniei – 08.11.2020, 23:59, 

ora Romaniei (denumita in continuare „Perioada Campaniei”).  

3.    DREPT DE PARTICIPARE 

3.1 Pot participa la Campanie toate persoanele fizice, rezidente in Romania cu varsta peste 18 ani, 

care aplica pe www.brd.ro in perioada  06.11.2020– 08.11.2020 si contracteaza pana la 31 

decembrie 2020 unul din  pachetele CARD DE ZI CU ZI  , CARD GOLD LEI , CARD 

PLATINUM emis de catre BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.  

 

3.2 Nu pot participa la Campanie angajaţii Organizatorului si ai societatilor din grupul 

Organizatorului, membrii familiei acestora, rudele de pana la gradul IV precum si afinii, in 

conformitate cu prevederile Codului de Deontologie BRD. 

 

4. MECANISMUL CAMPANIEI. ACORDAREA PREMIILOR.   

4.1. Primii 100 de clienti care indeplinesc conditiile prevazute la articolul 3 si care au depus o 

cerere in oricare din unitatile BRD pentru achizitionarea unui pachet din cele descrise la Art 3.1.  

vor primi garantat o minge de handbal cu semnatura Cristinei Neagu. Atat valoarea neta, cat si 

valoarea bruta a unui premiu individual este 8,04 euro TVA inclus (echivalent lei). 

4.2. Pentru a fi eligibil pentru castigarea premiilor din cadrul Campaniei, participantii trebuie sa 

indeplineasca conditiile cumulativ prevazute in sectiunea « DREPT DE PARTICIPARE » din 

prezentul Regulament.  

4.3. Neindeplinirea uneia dintre conditiile specificate la articolul 3 va avea drept rezultat 

invalidarea inscrierii in Campanie.  
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4.4.  Castigatori ai premiilor vor fi contactati telefonic de 3 ori pe parcursul a  doua zile lucratoare, 

in intervalul 09:00 - 19 :00  in vederea confirmarii premiului si stabilirea detaliilor de livrare a 

acestuia. Premiul, o minge de handbal cu semnatura Cristinei Neagu,va fi trimisa prin curier la    

adresa comunicata de client.  

In cazul in care castigatorii premiului nu pot fi contactati dupa cele 3 incercari pe parcursul a doua 

zile, atunci se va trece la rezerve, astfel incat numarul final de  participanti va fi de 100 de clienti. 

4.5. Premiile se vor livra pana la data de 15 ianuarie 2021. 

4.6. Participarea clientului la Campanie este permisa o singura data, indiferent de numarul de 

pachete achizitionate. 

4.7. Castigatorii nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii si nici de a cere modificarea 

premiilor mentionate la articoul 4.1. 

 

5.   TAXE SI IMPOZITE 

5.1. BRD - Groupe Société Générale nu este răspunzătoare pentru plata taxelor, impozitelor sau 

altor obligaţii fiscale legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului pe venit cu reţinere la sursă 

aplicabil veniturilor individuale din premii, impozit pe care BRD - Groupe Société Générale S.A. 

este obligată să îl reţină şi să îl plătească la bugetul de stat, conform Legii nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, actualizată cu modificările ulterioare. Premiile individuale in suma neta, asa cum au 

fost prezentate la art. 4.1. sunt cele ce urmeaza a fi primite de castigatori, dupa retinerea  

impozitului pe venitul din premii, daca este cazul. În cazul câștigătorilor rezidenți fiscal în 

România, premiile sub valoarea brută de 600 lei sunt neimpozabile conform Codului Fiscal 

actualizat cu modificările ulterioare, iar pentru suma ce depășește valoarea neimpozabilă, cota de 

impozit cu reținere la sursă aplicabilă este 10%. 

 

6.  PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

Prelucrarea datelor participanților în contextul Campaniei este realizată în conformitate cu 

documentul INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL  PARTICIPARE CAMPANIE, anexată prezentelor Conditii de desfasurare a 

campaniei, prin care participanții au fost informați cu privire la modul în care le sunt prelucrate 

datele cu caracter personal în contextul prezentei campanii desfășurate de BRD, precum și cu 

privire la drepturile conferite de lege în calitate de persoană vizată. 

7.  LITIGII  ȘI  LEGEA APLICABILĂ 

7.1. Eventualele litigii având ca părți pe Organizator și participanții la Campanie vor fi soluționate 

pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi soluționate de 

instanța competentă. 

7.2. Legea aplicabilă este legea română. 
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8.   DISPOZIȚII FINALE 

8.1. Conditiile de desfasurare a Campaniei sunt disponibile în mod gratuit oricărui solicitant, la 

cerere, in toate unitatile BRD si pe site-ul www.brd.ro. 

8.2. Campania poate înceta sau să fie suspendată în cazul apariției unui eveniment ce constituie 

forță majoră sau caz fortuit în condițiile legii. În contextul acestui Regulament, forță majoră 

înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil de către Organizator și a 

cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin 

Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: calamități 

naturale, războaie, incendii, inundații, greve, cutremure, alte catastrofe de orice fel. De asemenea, 

prin caz fortuit se înțelege un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel 

care ar fi chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. 

8.3. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea 

adresă: BRD – Groupe Societe Generale SA, cu sediul în Bdul Ion Mihalache 1-7, sector 1, 

București România,  email mybrdcontact@brd.ro . 

8.4. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor 

revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a Premiului. 

8.5. Prin participarea la Campanie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi toate condiţiile 

stabilite de Regulament. 

8.6. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea 

premiilor, Organizatorul are dreptul de a initia / derula de actiuni legale impotriva acestora.  

8.7. În cazul în care Organizatorul constată că un participant nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat 

condiţiile stipulate în Regulament,  îşi rezervă dreptul de a suspenda/retrage oricând drepturile şi 

beneficiile ce revin participantului respectiv, fără sa datoreze vreo despăgubire pentru aceasta. 
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