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Act aditional nr. 1 la Regulamentul campaniei promotionale
"Luna asta te loghezi si castigi!"

Organizatorul campaniei prcr4üionale "Luna asta te \oghezi si castigi!" (denumita in continuare
"Campania" sau "Campania promotionala"), Raiffeisen Bank S.4., persoana juridica romana,
societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, Sky Tower, Calea Floreasca, nr 246C,
Sector l, inregistrata in Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-00911999, numar de ordine in Registrul
Comertului J 4014411991, Cod unic de inregistrare 361820, Cod de inregistrare in scopuri de TVA
RO36i820, avand un capital social in suma de 1.200 mil lei, integral varsat (denumit in continuare
"Organizatorul"),

A decis amendarea prevederilor Regulamentului Campaniei Promotionale intitulata "Luna asta te
loghezi si castigi!" autentificat sub nr. 1880i 09.08.2017 de Notar Public Nica Oana Raluca
(denumit ,,Regulamentul"), prin prezentul Act Aditional nr.I dupa cum urmeaza:

Art. I. Se modifica prevederile Sectiunii 3 din Regulament
ORGANIZATOR. LOCUL DE DESFASURARI, SI
PROMOTIONALE), care va avea urmatorul continut:

denumita: <SECTIUNEA 1.

DURATA CAMPANIEI

Campania promotionala va incepe la data de 11 august 2017 si se va desfasura pana la data 29
septembrie 2017,, inclusiv ("durata de desfasurare a Campaniei").
Campania promotionala se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Regulamentul Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a

Campaniei, prin accesarea paginii Organizatorului: https://www.raiffeisen.ro/persoane-fizice/in-

Art. II. Se modif,rca prevederile primului paragraf al articolului 4.1., al Sectiunii 4 din Regulament
denumita: (SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE. CONDITII DE PARTICIPARE.
MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE), care va avea urmatorul continut:

4.1 Campania promotionala este deschisa tuturor persoanelor frzice, cu varsta de minim 18 ani
impliniti pana la data de 09 octombrie20IT, domiciliate in Romania, clienti care detin la Raiffeisen
Bank S.A unul sau ambele servicii de plata: Raiffeisen Smart Mobile si/sau internet banking
Raiffeisen Online.

Art. III. Se modif,rca prevederile articolului 4.2., al Sectiunii 4 din Regulament denumita:
<SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE. CONDITII DE PARTICIPARE.
MECANISMUL CAMPAIIIEI PROMOTIONALE>>, care va avea urmatorul continut:

4.2. Criterii pentru participarea la Campania promotionala cu desemnarea castigatorilor prin
trngere la sorti, Campaniecore va avea loc in perioada 11 august -29 septembrie 2017,

Fiecare Participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii cumulative pentru participarea
la Campanie:
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l. Sa fie persoana frzica, cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data de 09 octom
2017, domiciliata in Romania;

2. Sa detina unul sau ambele servicii de plata Raiffeisen Smart Mobile sau Raiffeisen
3. Sa fie titular la Raiffeisen Bank S.A. al unui cont curent in lei sau pachet de cont

lei cu card de debit atasat ;

I

ç
4. Sa fie client activ la data de 31 martie 2017 (client care detine unul sau ambele OJ¿

serviciile de plata sus mentionate in sensul in care s-a logat in aplicatia Raiffeisen
Mobile si/sau:in:crintul de Raiffeisen Online cel putin odata pana la data de 31 maltie
2017-inclusiv), dar care nu s-a mai logat deloc in perioada 1 aplilie - 08 august 2017
inclusiv in Raiffeisen Online sau pe aplicatia Raiffeisen Smart Mobile sau sa f,re client care
a achizitionat serviciul Raiffeisen Online sau Raiffeisen Smart Mobile in perioada 1 aprilie
- 30 iunie 2017 inclusiv, dar nu are cel putin 2logari in contul de Raiffeisen Online sau pe
aplicatia Raiffeisen Smart Mobile in perioada I aprilie-8 august 2017.

5. Sa se logheze in aplicatie cel putin o data pe durata de desfasurare a campaniei
6. La data de 09 octombrie 2017 sa fie in continuare client Raiffeisen Bank S.A. si sa detina

unul din produsele aflate in promotie - Raiffeisen Smart Mobile sau Raiffeisen Online
7. Sa nu detina optiunea de cont curent Premium Banking sau Friedrich Wilhelm Raiffeisen;
8. Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei, mentionata la Articolul 1 de mai sus;

9. Sa nu fie angajat al Raiffeisen Bank. S.4., Mediapost Hit Mail Romania S.A. sau al
partenerilor implicati in aceasta campanie. De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai
sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie

Art. IV. Se modifica prevederile articolului 4.3., al Sectiunii 4 din Regulament denumita:
dECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE. CONDITII DE PARTICIPARE.
MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE>>, care va avea urmatorul continut:

4.3 ln plus fata de criteriile sus mentionate, pentru evitarea oricarui dubiu, Organizatorul considera
logari valide urmatoarele:
- logarile efectuate pe perioada de desfasurare a campaniei: 11 august -29 septembrie 2017 prin

canalele electronice mobile banking Raiffeisen Smart Mobile pentru telefon / tableta si internet
ban king Raiffeisen Online;

- Daca o persoana ftzica se logheaza de 1 pana la 10 ori are tot atatea sanse de castig in functie de
catelogari efectueaza. Numarulmaximdesanseeste l0(dacaunclientselogheazade ll oriare
tot 10 sanse de castig).

Art. V. Se modifica prevederile articolului 5.3., al Sectiunii 5 din Regulament denumita:
<SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE>
care va avea urmatorul continut:

5.3 Tragerea la sorti va avea loc in data de 09 octombrie20lT, din totalul inregistrarilor valide ale
participantilor la Campania promotionala, conform criteriilor prevazute la art. 4.1 din prezentul
Regulament, La tragerea la sorti participa automat toti participantii, care au indeplinit conditiile de
participare la Campania promotionala in perioada campaniei si care la data de 09 octombrie 2017 sunt
in continuare clienti Raiffeisen Bank S.A. si detin unul dintre produsele aflate in promotie.

Art. VI. Clauze finale
Toate celelalte prevederi cuprinse in REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE "Luna
asta te loghezi si castigi!" autentificat sub nr. 1880/ 09.08 .2017 de Notar Public Nica Oana Raluca, cu
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sediul in Bucuresti, raman nemodihcate si isi produc in continuare efectele.
tul act aditional este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a

, prin accesarea paginii Organizatorului: https://www.raiffeisen.ro/persoane-fizice/in-
ionale/

Prezentul act aditional intra in vigoare la data semnarii sale.

Procesat si arfeith'fic* de Societate Profesionølã Notqríalã VERITAS, astazi data

autentihcarii, intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate,
din care unul va ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pärlilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant

Dascálu Bogdan-Eduard

S.S
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Notør public NICA OANA RIILUCA
S o c iet ute Pr ofes io n øl ã N otarisl ã u VE R ITA S'
Licenfa de funcfionare nr. 73411703104.08.2013, CIF RO31350588
Municipiul Bucureçti, Str. Avram Iancu, nr. 7,4., sector 2

Mobil: 07 28.27 7 .662, F ax: 037 8.10.26,67
Email: nica.oana@,)rmail.com, nica.oana.bnp@gllail.com

îNcnnrnRn DE AUTENTTFTcARE NR. 2067
Ãnul2017, luna August, ziua 30

În fala mea, NICA OANA RALUCA, notar public la sediul biroului din Municipiul Bucureçti, Strada Avram
Iancu, nr. 74, sector 2, s-a prezentat:

DASCALU BOGDAN - EDUARD, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Bucureçti, Strada Lt. Nicolae Pascu
nr. 6, bl. 3, sc. 2, ap. 24, sector 3, identificat cu CI seria DP numar 139912 eliberatá de DEPABD, la data de 20.09.2010 çi
valabilá pâná la data de 02.01 .2020, CNP 1740702044445, în calitate de reprezentant al S.C. Mediapost Hitmail S.4., cu
sediul in Bucureçti, Strada Siriului, nr. 42-46, etaj 3 sectiunea A, sector l, având n¡. de ordine la registrul comeJului
14018295/2000, CUIRO13351917,inbaza procurii autentifrcatesub nr.2684din datade 03.12.2015 denotarpublicNica
Oana Raluca.

care, dupã ce a citit, a declarat cã i-a înfeles confinutul, cã cele cuprinse în act reprezintã voinfa sa, a consimfit la
autentificarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar,

În temeiul art. 12lit. b) din Legea notarilor publici çi a activitáJii notariale nr.3611995, republicatá, cu modificárile
ulterioare,

SE DECLARÃ AUTNNTTC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform facturii nr. 02SPN0975512017

NOTAR PUBLIC
NICA OANA-RALUCA

S.S.

Prezenîul duplìcøt s-ø întocmit în 4 (patru) exemplare, de NICA OANA RALUCA, notar publíc, astãzi, data
autentiJicãríi actului, are øceeaçì forlã probøntã ca executorìu în condilííle legÍi

NOTAR
NICA.
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