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Act aditional nr. 1 la Regulamentul campaniei promotionale 

“De la pasiunea de-o vara la cariera e doar un StudentBiz” 
 

 

Organizatorul campaniei promotionale “De la pasiunea de-o vara la cariera e doar un 
StudentBiz”(denumita în continuare "Campania" sau “Campania promotionala”), Raiffeisen Bank 
S.A., societate administrata in sistem dualist, persoana juridical romana, cu sediul in Bucuresti, 
Sector 1, Calea Floreasca Nr. 246C, Cladirea Sky Tower et. 2-7, inregistrata in Registrul Bancar nr. 
RBPJR-40-009/1999, numar de ordine in Registrul Comertului J 40/44/1991, Cod unic de 
inregistrare 361820, Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO361820, avand un capital social in 
suma de 1.200 mil. lei, integral varsat, avand notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal in scopul de “marketing, reclama si publicitate” inregistrata la ANSPDCSP nr. 189, 
reprezentata legal prin Florin Leonard Boldescu – Manager Departament, Directia Dezvoltare si 
Implementare Strategie Clienti Persoane Fizice (denumit in continuare “Organizatorul”),  

A decis amendarea prevederilor Regulamentului Campaniei Promotionale intitulata “De la pasiunea 
de-o vara la cariera e doar un StudentBiz” 

 (denumit „Regulamentul”), dupa cum urmeaza:  

Art. I. Se modifica prevederile punctului 4.4 al Sectiunii 4 din Regulament denumita: „DREPTUL DE 
PARTICIPARE. CONDITII DE PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE”, care va 
avea urmatorul continut: 
 
Jocul se va desfasura pe perioada a 5 saptamani astfel: 

• Incepand cu prima saptamana din joc (24 august 2016 ora 18:00 - 30 august 2016 
inclusiv) si pana la finalul campaniei (28 septembrie 2016 ora 23.59 inclusiv): utilizatorul se 
inscrie in joc, isi alege o afacere, poate invita asociati, poate imprumuta de la banca, poate 
sa isi faca branding si poate cumpara tool-uri isi poate dezvolta produse finite, le poate 
vinde.  

• Incepand cu a 2-a saptamana de joc (31 august 2016 august ora 18:00 – 6 septembrie 
2016) si pana la finalul campaniei (28 septembrie inclusiv) utilizatorul poate introduce un 
cod primit prin accesarea site-ului studentbank.ro de pe mobile si/sau tableta  

Utilizatorul poate opta pentru schimbarea afacerii insa va pierde toate punctele acumulate. 
Utilizatorul nu poate avea mai multe afaceri in cadrul campaniei, doar o afacere. 
 
Art. II. Se modifica prevederile punctului 6.2 al Sectiunii 6 din Regulament denumita: „ACORDAREA 
SI ANUNTAREA PREMIILOR”, care va avea urmatorul continut: 
6.2 Premiile saptamanale: se acorda la sfarsitul fiecarei saptamani de joc incepand cu saptamana  
29 august 2016 – 2 septembrie 2016 inclusiv( pentru prima saptamana de campanie), in urma unei 
trageri la sorti care va fi efectuata, in sistem electronic, din totalul inregistrarilor valide ale unei 
saptamani de joc. Inregistrarea valida este data de completarea formularului de inscriere in 
campanie si alegerea unei afaceri. 
Tragererea la sorti va avea loc in fiecare zi de vineri a saptamanii imediat urmatoare celei pentru 
care se acorda premiul. Anuntarea castigatorului/castigatorilor si a premiilor castigate de acestia va 
fi facuta de catre organizator in aceeasi saptamana cu tragerea la sorti.  
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Un participant poate castiga maxim un premiu saptamanal pe toata perioada campaniei. 
 

Tragerile la sorti vor avea loc dupa cum urmeaza: 

• In data de 02 septembrie 2016  pentru participantii eligibili din saptamana constand in 7 
zile calendaristice 24 august 2016 - 30 august 2016, inclusiv   

• In data de 09 septembrie 2016 pentru participantii eligibilii din saptamana constand in 7 
zile calendaristice 31 august 2016 -6 septembrie 2016 , inclusiv 

• In data de 16 septembrie 2016 pentru participantii eligibilii din saptamana constand in 7 
zile calendaristice 7 septembrie 2016 -13 septembrie 2016, inclusiv 

• In data de 23 septembrie 2016 pentru participantii eligibilii din saptamana constand in 7 
zile calendaristice 14 septembrie 2016-20 septembrie 2016 , inclusiv 

• In data de 30 septembrie 2016   pentru participantii eligibili din saptamana constand in 7 
zile calendaristice 21 septembrie 2016- 27 septembrie 2016, inclusiv, si ultima zi de 
concurs, 28 septembrie. 

 
 
Art. III. Clauze finale 

Toate celelalte prevederi cuprinse in REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “De la 
pasiunea de-o vara la cariera e doar un StudentBiz” autentificat sub nr. 4313/24.08.2016 de 
Notar Public Marinca Alexandra Magdalena, cu sediul in Bucuresti, raman nemodificate. 
Prezentul act aditional este disponibil oricarui solicitant, cu titlu gratuit, pe pagina de oficiala de web 
a Organizatorului www.raiffeisen.ro si pe pagina www.studentbank.ro, pe intreaga perioada de 
desfasurare a campaniei promotionale.  
 
Prezentul act aditional intra in vigoare la data semnarii sale.  


