REGULAMENTUL CAMPANIEI
“YEY Friday”
DESFASURATA IN PERIOADA 12.11.2021 - 19.11.2021

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1 Campania „ YEY Friday” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A, persoana juridica romana, cu sediul in
Romania, Bucuresti, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, sector 1, inmatriculata la Registrul
Comertului sub nr.J40/608/1991, avand CUI/CIF RO 361579 (denumita in continuare
„Organizator” sau „BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A”),
1.2 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentate in prezentul
regulament (denumit in continuare “Regulament”), pe care participantii la Campanie sunt
obligati sa il respecte.

2. PRODUSELE /SERVICIILE PARTICIPANTE
Produsele/serviciile participante la prezenta Campanie (denumite in continuare „Produse
Participante”) sunt:
- Cardurile de Credit BRD Mastercard Standard si Mastercard Gold – 2000 de carduri
- Creditele de consum Expresso in Lei – 2500 de credite
- Pachetul Card Gold in Lei – 200 de pachete
- Pachetul Card de Zi cu Zi in Lei – 150 de pachete
- Pachetul Antreprenor Optimist Standard adresat clientilor companii mici – 150 pachete
(pentru ONG-uri sau PFA se va oferi unul dintre: Antreprenor Solidar Standard /
Antreprenor Curajos PFA)

3. DURATA CAMPANIEI
3.1 Campania se va desfasura intre data de 12.11.2021, ora 00:00, ora Romaniei – si data de
19.11.2021, 23:59, ora Romaniei.
3.2 Aria de desfasurare a Campaniei este intreg teritoriul Romaniei.
3.3 In cazul in care Organizatorul va decide modificarea duratei Campaniei, se va incheia un act
aditional la Regulament. Acesta va fi afisat website-ul Campaniei (www.brd.ro/yey-friday) .

4. DREPT DE PARTICIPARE
4.1 La Campanie pot participa urmatoarele categorii de persoane:
Toate persoanele fizice/ entitatile* care, in Perioada Campaniei isi exprima intentia de a
contracta oricare dintre Produsele Participante (mentionate la art. 2) prin completarea, in
cazul in care contractarea produsului / pachetului de produse si servicii se realizeaza prin
intermediul unitatilor teritoriale BRD, a formularului de inscriere disponibil la adresa

www.brd.ro/yey-friday aferent produsului pe care doreste sa il contracteze si indeplinesc
si criteriile mentionate in cadrul prezentului art. 4, precum si al art. 5 si 6 de mai jos. In
urma completarii formularului vor primi un mesaj de confirmare cu un identificator unic,
pe baza caruia si, cu conditia indeplinirii criteriilor de eligibilitate stabilite de Banca in
conformitate cu normele interne pentru acordarea produselor mentionate la pct.2,
persoanele/ entitatile care au aplicat in Perioada Campaniei pentru unul dintre Produsele
Participante vor putea beneficia de conditiile prezentate la pct. 5 “Beneficiile Campaniei”.
*Prin entitate intelegem societati comerciale, asociatii, fundatii, ONG-uri, persoane fizice
autorizate si persoane care exercita profesiuni liberale, cu cifra de afaceri/venituri brute la
31 decembrie 2020 de pana la 1.000.000 EUR.
(denumite in continuare „participanti).
In cazul entitatilor, formularul de inscriere trebuie sa fie completat de catre reprezentantii legali
ai acestora. La solicitarea Bancii, acestia vor prezenta documente satisfacatoare din care sa
rezulte calitatea acestora de reprezentanti legali ai entitatilor participante.
4.2 Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului si ai societatilor din grupul
Organizatorului, precum si sotul/sotia, afinii si rudele pana la gradul 1 ai acestora, precum
si entitatile (asa cum sunt acestea definite la punctul 4.1) ce au ca
asociati/actionari/administratori persoanele mentionate anterior.

5. BENEFICIILE CAMPANIEI
5.1 Creditele de consum Expresso in Lei:
- Acordarea unei reduceri de 17% la rata de dobanda standard, pentru credite in lei, in cazul
in care se opteaza pentru incasarea veniturilor in cont BRD; Prin prezenta oferta se pot
refinanta unul sau mai multe credite acordate de BRD sau de catre alte institutii financiare;
in cazul refinantarii unuia sau a mai multor credite BRD, este necesara contractarea si a
unei sume suplimentare de minim 30% peste valoarea refinantata.
- Restul conditiilor de pret aferente ofertei pot fi consultate in Lista de dobanzi si Ghidul
de Tarife si Comisioane disponibil pe site-ul Bancii (https://www.brd.ro/tarife-sicomisioane) sau la orice unitate BRD.
-

Rata dobânzii [...] pe perioada Campaniei este cuprinsă între 5,49% și 16,10% și este
oferită clienților în funcție de o serie de elemente avute în vedere în analiza cererii de
credit, precum istoricul relației cu banca, optiunea de incasare venituri in cont BRD,
vechimea și stabilitatea la locul de muncă, constanta veniturilor, existenta unui istoric de
creditare și modul în care au fost rambursate creditele deținute până în prezent etc.

Exemplu reprezentativ valabil la 12.11.2021, calculat pentru un credit de nevoi personale
EXPRESSO, în valoare de 35.000 lei, acordat pe o perioadă de 5 ani și rambursat în 60 de rate
lunare egale, cu încasarea venitului în cont BRD și contractarea unui pachet de produse și
servicii: dobândă fixă de 6,45%/ an, DAE 8,06%, valoarea primei sume lunare de plată 715,50
lei, ulterior descrește ca urmare a diminuării primei de asigurare, valoarea totală plătibilă
42.251,04 lei, care include comision de analiză dosar 200 lei, comision de administrare lunară
cont curent asociat creditului zero lei (cost valabil pe perioada deținerii unui pachet de produse
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și servicii) și asigurarea de viaţă: 0,09% pe lună, percepută la soldul creditului (dacă optezi
pentru asigurarea distribuită de BRD, în calitate de agent afiliat al Asiguratorului BRD Asigurări
de Viață). În cazul în care renunți la pachetul de produse și servicii, comisionul de administrare
lunară cont curent devine 5 lei.
Înainte de a lua decizia de a te împrumuta, analizează caracteristicile și implicațiile creditului.
Asigură-te că ai înțeles riscurile asociate contractelor de credit, în principal cu privire la
fluctuația veniturilor tale.
5.2 Cardurile de Credit BRD Mastercard Standard si Mastercard Gold:
- Comision de administrare card: 0 pe durata detinerii cardului;
- Restul conditiilor de pret aferente ofertei in vigoare se mentin. Acestea pot fi consultate in
Lista de dobanzi si Ghidul de Tarife si Comisioane disponibil pe site-ul Bancii
(https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane) sau la orice unitate BRD.

Exemplu reprezentativ pentru o linie de credit ataşată cardului de credit Standard, în
valoare de 5.000 lei, pe 4 ani: dobândă fixa 26% pe an , DAE: 29.34%, comision
administrare card: 0 lei/an, valoarea totală plătibilă: 10,203.56 lei., suma minima de plata
lunara este de 3,5% din soldul utilizat , minim 20 de lei
Exemplu reprezentativ pentru o linie de credit ataşată cardului de credit Gold, în valoare de
20.000 lei, pe 4 ani: dobândă fixa 26% pe an, DAE: 29,34% comision administrare card: 0
lei/an, valoarea totală plătibilă: 40,814.17 lei , suma minima de plata lunara este de
3,5%din soldul utilizat , minim 20 de lei.
5.3 Pachetele Card Gold in Lei si Card de ZI cu ZI in Lei – adresate clientilor persoane fizice cu
varsta peste 18 ani, definite la pct. 4.1:
- Comisionul de administrare lunara pentru pachetul Card Gold in Lei este de 0 lei/luna timp
de 12 luni, considerate de la data deschiderii pachetului. Dupa cele 12 luni, comisionul de
administrare lunara pachet va fi perceput in conformitate cu Ghidul de Tarife si Comisioane
Persoane Fizice disponibil la orice unitate BRD.
- Comisionul de administrare lunara pentru pachetul Card de ZI cu ZI in Lei este de 0 lei/luna
timp de 12 luni, considerate de la data deschiderii pachetului. Dupa cele 12 luni, comisionul
de administrare lunara pachet va fi perceput in conformitate cu Ghidul de Tarife si
Comisioane Persoane Fizice disponibil la orice unitate BRD.

5.4 Pachetul Antreprenor Optimist Standard (pentru ONG-uri sau PFA se va oferi pachetul
Antreprenor Solidar Standard, respectiv Antreprenor Curajos PFA) adresat entitatilor definite la
pct. 4.1:
- Comision de administrare lunara pachet de 0 lei/luna pana la sfarsitul lunii decembrie 2022
(incepand cu data 01.01.2023 se va percepe comisionul de administrare lunara pachet
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standard), conform Ghidului de Tarife si Comisioane Persoane Juridice disponibil la orice
unitate BRD.
Informatii detaliate despre produsele si serviciile incluse in Pachete se regasesc pe pagina de
campanie a Organizatorului (www.brd.ro/yey-friday)
6. PROCEDURA DE ORGANIZARE A CAMPANIEI SI DE ACORDARE A BENEFICIILOR
Orice persoana fizica/entitate mentionata la pct. 4 “Drept de participare” care doreste sa
contracteze un Produs Participant in conditiile prevazute la art. 5 “Beneficiile Campaniei”
trebuie sa:
a) Sa respecte conditiile mentionate la pct. 4;
b) Sa completeze, folosind date corecte si complete, formularul de inscriere disponibil pe site-ul
www.brd.ro/yey-friday, in sectiunea dedicata produsului sau pachetului de produse si servicii pe care
doreste sa il achizitioneze; numarul de oferte disponibile in conditiile de la art. 5 este afisat in
permanenta pe pagina de internet a Campaniei, urmand ca, in momentul epuizarii stocului, formularul
de inscriere aferent produsului respectiv sa devina inactiv.
Produsele “Creditele de consum Expresso in Lei” ,“Pachetul Card Gold in Lei” si “Pachetul Card Zi
cu Zi in Lei” pot fi contracte 100% online prin intermediul websiteului institutional www.brd.ro, in
aceleasi conditii de oferta, folosind butoanele dedicate din pagina www.brd.ro/yey-friday, nefiind
necesara completarea formularul de inscriere mentionat anterior. In cazul in care Participantul
opteaza pentru contractare prin 100% online intermediul websiteului institutional www.brd.ro
trebuie indeplinite conditiile de eligibilitate specifice.
6.1.

c) Ulterior completarii formularului de inscriere de pe www.brd.ro/yey-friday, Participantul va primi o
confirmare a inscrierii in Campanie pe adresa de e-mail mentionata in Formularul de inscriere, dar si
in pagina dedicata. La prezentarea in unitatea Organizatorului, acesta va prezenta (sub forma de print,
captura de ecran sau mesaj e-mail) mesajul de confirmare a inscrierii, comunicat de Banca prin email, sau confirmarea afisata in pagina, iar in masura in care acesta va fi identificat in lista de
Participanti pe baza codului unic primit pe adresa de e-mail sau afisat in pagina www.brd.ro/yeyfriday , se va urma fluxul standard al Bancii de analiza a eligibilitatii pentru produsul solicitat. Un
participant la campanie poate aplica o singura data pentru un anumit tip de produs, insa poate aplica
pentru mai multe produse diferite.
d) In cazul in care nu opteaza pentru contractarea produsului printr-un flux la distanta, 100% online, prin
intermediul websiteului institutional www.brd.ro, sa se prezinte la orice unitate teritoriala a BRD in
vederea contractarii Produselor/Serviciilor Participante dupa cum urmeaza:
o In cazul creditelor Expresso, solicitantii trebuie sa se prezinte la unitatea BRD pentru
depunerea cererii de credit si a documentelor necesare analizei eligibilitatii pana cel
tarziu la data de 10 decembrie 2021 si sa acceseze creditul (sa aiba creditul acordat) in
conditiile Campaniei pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2021. Clientii care au deja in
analiza un credit Expresso la data de 12 noiembrie 2021 nu vor beneficia de oferta YEY Friday
pentru creditul Expresso.
o In cazul Cardurilor de Credit BRD, solicitantii trebuie sa se prezinte la unitatea BRD pentru
depunerea cererii de furnizare a produsului solicitat si a documentelor necesare analizei
eligibilitatii pana cel tarziu la data de 10 Decembrie 2021. De asemenea, pentru a beneficia
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de oferta YEY Friday trebuie sa aiba Cardul de Credit acordat (i.e. sa aiba linia de credit
aprobata) in conditiile Campaniei, pana cel tarziu la data de 31 Decembrie 2021.
o In cazul pachetelor CARD GOLD si CARD DE ZI CU ZI in Lei adresate clientilor persoane
fizice, solicitantii trebuie sa se prezinte intr-o unitate BRD si sa semneze documentatia
contractuala necesare achizitionarii pachetului pana la data de 31 decembrie 2021. In perioada
Campaniei, clientii noi pot accesa pachetele 100% online si prin intermediul website-ului
public www.brd.ro
o In cazul Pachetelor Antreprenor Optimist Standard/ Antreprenor Solidar Standard/
Antreprenor Curajos PFA adresate entitatilor definite la pct. 5, solicitantul, prin intermediul
persoanei care are capacitatea sa angajeze legal entitatea, trebuie sa se prezinte intr-o
unitate BRD si sa semneze documentatia contractuala necesara achizitionarii pachetului pana
la data de 31 decembrie 2021.
e) In cazul in care participantul nu este deja client BRD, acesta trebuie sa furnizeze documentatia
solicitata de catre banca in vederea indeplinirii formalitatilor de cunoastere a clientelei/intrare in
relatie conform criteriilor Bancii, stabilite in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.
6.2 Acordarea produselor de creditare se va face doar in masura indeplinirii de catre participant a
conditiilor de eligibilitate specifice, stabilite prin normele interne ale Bancii si dispozitiile legale
aplicabile.
6.3 In cazul in care Organizatorul va decide prelungirea duratei sau modificarea numarului
produselor/pachetelor de produse si servicii participante aferente prezentei Campanii, acesta isi
rezerva dreptul de a face cunoscuta noua data prin actul aditional prin care se va decide prelungirea
duratei sau modificarea numarului produselor/serviciilor Campaniei. Actul aditional va fi publicat pe
website-ul Campaniei (www.brd.ro/yey-friday) si va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.
6.4 Un participant la Campanie poate aplica o singura data pentru un anumit tip de produs, insa poate
aplica pentru mai multe produse diferite.
6.5 Neprezentarea solicitantilor inscrisi in Campanie la unitatea BRD, neprezentarea documentelor
necesare, neindeplinirea criteriilor de eligibilitate necesare contractarii produselor/serviciilor si/sau
neindeplinirea formalitatilor necesare contractarii acestora, in termenele mentionate, are drept
consecinta stingerea oricaror obligatii in sarcina Organizatorului conform prezentului Regulament.

7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prelucrarea datelor participantilor in contextul Campaniei este realizata in conformitate cu
documentul INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PARTICIPARE CAMPANIE, anexata prezentului si disponibila pe pagina www.brd.ro/yeyfriday, prin care participantii au fost informati cu privire la modul in care le sunt prelucrate datele
cu caracter personal in contextul prezentei Campanii desfasurate de BRD, precum si cu privire la
drepturile conferite de lege in calitate de persoana vizata.
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8. LITIGII SI LEGEA APLICABILA
8.1 Eventualele neintelegeri avand ca parti pe Organizator si participantii la Campanie vor fi
solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi
solutionate de instanta competenta.
8.2 Legea aplicabila este legea romana.
9. DISPOZITII FINALE
9.1
Regulamentul Campaniei este disponibil, pe intreaga perioada a acesteia, in unitatile
Organizatorului si pe website-ul acestuia www.brd.ro/yey-friday si este disponibil in mod gratuit
oricarui solicitant, la cerere, in reteaua sa de unitati teritoriale.
9.2
Campania poate inceta sau sa fie suspendata in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie
forta majora sau caz fortuit in conditiile legii. In contextul acestui Regulament, forta majora
inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil si inevitabil de catre Organizator si a
carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin
Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: calamitati
naturale, razboaie, incendii, inundatii, greve, cutremure, alte catastrofe de orice fel. De asemenea,
prin caz fortuit se intelege un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel
care ar fi chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.
9.3
Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si toate
conditiile stabilite de Regulament.
9.4 In cazul in care Organizatorul constata ca un participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat
conditiile stipulate in Regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda/retrage oricand drepturile si
beneficiile ce revin participantului respectiv, fara sa datoreze vreo despagubire pentru aceasta.

ACT ADITIONAL nr. 1
la regulamentul campaniei ‘YEY Friday’’
DESFASURATA IN PERIOADA 12.11.2021 - 19.11.2021

Se modifica continutul art.2 pentru a reflecta suplimentarea ofertei disponibile, dupa cum urmeaza:
2. PRODUSELE /SERVICIILE PARTICIPANTE
Produsele/serviciile participante la prezenta Campanie (denumite in continuare „Produse
Participante”) sunt:
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-

Cardurile de Credit BRD Mastercard Standard si Mastercard Gold – 2000 de carduri
Creditele de consum Expresso in Lei – 2500 de credite
Pachetul Card Gold in Lei – 200 de pachete
Pachetul Card de Zi cu ZI in Lei – 150 de pachete
Pachetul Antreprenor Optimist Standard adresat clientilor companii mici – 250 pachete
(pentru ONG-uri sau PFA se va oferi unul dintre: Antreprenor Solidar Standard /
Antreprenor Curajos PFA)

Prezentul act aditional modifica si completeaza in mod corespunzator regulamentul campaniei, restul
clauzelor raman neschimbate.

ACT ADITIONAL nr. 2
la regulamentul campaniei ‘YEY Friday’’
DESFASURATA IN PERIOADA 12.11.2021 - 19.11.2021

Se modifica continutul art.2 pentru a reflecta suplimentarea ofertei disponibile, dupa cum urmeaza:
2. PRODUSELE /SERVICIILE PARTICIPANTE
Produsele/serviciile participante la prezenta Campanie (denumite in continuare „Produse
Participante”) sunt:
- Cardurile de Credit BRD Mastercard Standard si Mastercard Gold – 2000 de carduri
- Creditele de consum Expresso in Lei – 2500 de credite
- Pachetul Card Gold in Lei – 200 de pachete
- Pachetul Card de Zi cu Zi in Lei – 200 de pachete
- Pachetul Antreprenor Optimist Standard adresat clientilor companii mici – 250 pachete
(pentru ONG-uri sau PFA se va oferi unul dintre: Antreprenor Solidar Standard /
Antreprenor Curajos PFA)
Prezentul act aditional modifica si completeaza in mod corespunzator regulamentul campaniei, restul
clauzelor raman neschimbate.

ACT ADITIONAL nr. 3
la regulamentul campaniei ‘YEY Friday’’
DESFASURATA IN PERIOADA 12.11.2021 - 19.11.2021
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Se modifica continutul art.2 pentru a reflecta suplimentarea ofertei disponibile, dupa cum urmeaza:
2. PRODUSELE /SERVICIILE PARTICIPANTE
Produsele/serviciile participante la prezenta Campanie (denumite in continuare „Produse
Participante”) sunt:
- Cardurile de Credit BRD Mastercard Standard si Mastercard Gold – 2000 de carduri
- Creditele de consum Expresso in Lei – 2500 de credite
- Pachetul Card Gold in Lei – 250 de pachete
- Pachetul Card de Zi cu Zi in Lei – 250 de pachete
- Pachetul Antreprenor Optimist Standard adresat clientilor companii mici – 250 pachete
(pentru ONG-uri sau PFA se va oferi unul dintre: Antreprenor Solidar Standard /
Antreprenor Curajos PFA)
Prezentul act aditional modifica si completeaza in mod corespunzator regulamentul campaniei, restul
clauzelor raman neschimbate.

ACT ADITIONAL nr. 4
la regulamentul campaniei ‘YEY Friday’’
DESFASURATA IN PERIOADA 12.11.2021 - 19.11.2021

Se modifica continutul art.2 pentru a reflecta suplimentarea ofertei disponibile, dupa cum urmeaza:
2. PRODUSELE /SERVICIILE PARTICIPANTE
Produsele/serviciile participante la prezenta Campanie (denumite in continuare „Produse
Participante”) sunt:
- Cardurile de Credit BRD Mastercard Standard si Mastercard Gold – 2000 de carduri
- Creditele de consum Expresso in Lei – 2500 de credite
- Pachetul Card Gold in Lei – 250 de pachete
- Pachetul Card de Zi cu Zi in Lei – 300 de pachete
- Pachetul Antreprenor Optimist Standard adresat clientilor companii mici – 250 pachete
(pentru ONG-uri sau PFA se va oferi unul dintre: Antreprenor Solidar Standard /
Antreprenor Curajos PFA)
Prezentul act aditional modifica si completeaza in mod corespunzator regulamentul campaniei, restul
clauzelor raman neschimbate.
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