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Regulamentul campaniei promoţionale 
“Transferi bani şi te bucuri de premii”  

 
 

 1. Organizatorul campaniei promoţionale 
 
1.1. Campania promotionala “Transferi bani şi te bucuri de premii” (denumită în 

continuare "Campania") este organizatǎ de Raiffeisen Bank S.A., societate 
administrată în sistem dualist, persoană juridică romȃnă, cu sediul în Bucureşti, 
Calea Floreasca, nr. 246 C, Cladirea Sky Tower et. 2-7, Sector 1, cod 014476, 
înregistrată în Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-009/1999, număr de ordine în 
Registrul Comerţului J 40/44/1991, Cod unic de înregistrare 361820, Cod de 
înregistrare în scopuri de TVA RO361820, avȃnd un capital social în suma de 1.200 
mil. lei, integral vărsat, avȃnd notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopul de “marketing, reclamă şi publicitate” înregistrată la ANSPDCSP 
nr. 189, reprezentată legal prin Dana Bosoteanu – Expert Asociat, Direcţia Marketing 
şi prin Carmina Vătămanu - Manager Departament, Relaţii Parteneriate, Clienţi 
Persoane Fizice, numită în cele ce urmează “Organizatorul”. 

1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul 
regulament este finalǎ şi obligatorie pentru participanţi.  

1.3. Regulamentul campaniei promoţionale (denumit în continuare “Regulamentul”) este 
întocmit şi va fi fǎcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea 
pe site-ul www.raiffeisen.ro, fiind disponibil oricǎrui solicitant în mod gratuit în locaţiile 
participante la campanie.  

1.4. Organizatorul îşi rezervǎ dreptul de a modifica prezentul Regulament, prin întocmirea 
unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificǎri sǎ intre în 
vigoare numai dupǎ aducerea la cunoştinţa publicǎ.  

 
 
 2. Locul de desfăşurare a Campaniei 
 
2.1.  Campania este organizatǎ şi se desfǎşoarǎ pe întreg teritoriul României, în unităţile 

teritoriale sau prin intermediul retelei de ATM / MFM (mentionate in Anexa 1, 
denumita in continuare Lista) ale Raiffeisen Bank SA care oferă serviciul de transfer 
de bani Western Union, precum şi in unităţile mentionate in Anexa 2, care ofera 
serviciul de transfer de bani Western Union (denumite in continuare “Locaţiile 
participante”). Lista de ATM / MFM mentionata in Anexa 1 se refera la reteaua 
disponibila la data inceperii campaniei promotionale. Lista retelei de ATM / MFM, 
care ofera serviciul de transfer de bani Western Union, actualizata pe parcursul 
derularii campaniei, poate fi consultata pe www.raiffeisen.ro . 

 
 
 3. Durata campaniei 
 
3.1. Această Campanie se va desfăşura în perioada 25.01.2018, ora 00:00:00 – 

15.04.2018, ora 23:59:59, în conformitate cu prevederile Regulamentului. 
 
 
 4. Dreptul de participare 
 
4.1. Campania este deschisă participǎrii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/ reşedinţa 

legal stabilitǎ în România şi vârsta peste 18 ani şi care respectă prevederile 
prezentului Regulament. 
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4.2. Nu pot participa la Campanie angajaţii Organizatorului Campaniei, angajatii 
Agenţiilor de Publicitate implicate în această Campanie, angajatii Agenţilor/ 
Subagenţilor Western Union, angajatii Western Union.  

4.3. De asemenea, nu pot participa la Campanie rudele de gradul întâi (copii, părinţi) 
si/sau soţul/ soţia persoanelor menţionate la art. 4.2 din prezentul Regulament.  

 
 
 5. Mecanismul campaniei 
 
5.1.  Pentru a participa la prezenta Campanie, participanţii trebuie să respecte următorul 

mecanism: 
 

Pasul 1 
• să efectueze în perioada 25.01.2018 - 15.04.2018, inclusiv, un transfer de 

tipul “Primire bani” prin Western Union în una din Locaţiile participante la 
Campanie, astfel cum sunt menţionate la art. 2.1 din prezentul Regulament, 
sau prin internet banking Raiffeisen Bank sau la ATM/MFM Raiffeisen Bank 
din Lista.  

Pasul 2 
• dupa realizarea transferului de tipul “Primire bani” prin Western Union, sa se 

inscrie la Campanie, respectiv să trimită prin SMS, în perioda  25.01.2018 - 
15.04.2018, inclusiv, la numărul 3745 (numar scurt cu tarif normal în reţelele 
de telefonie mobilă Telekom România Mobile, Orange si Vodafone) 
următoarele date în urmatorul format: codul compus din ultimii 5 (cinci) digiţi 
ai codului de tranzacţionare MTCN aferent unei tranzactii de tipul “Primire 
bani”, nume (aşa cum apare în buletinul/ cartea de identitate a 
participantului), prenume (aşa cum apare în buletinul/ cartea de identitate a 
participantului), dată tranzacţiei (în formatul zz.ll.aaaa). Cele 4 informaţii 
trebuie trimise în acelaşi SMS, separate de virgulă, în ordinea menţionată mai 
sus.  

  

Pasul 3 
• după fiecare înscriere, realizata conform celor de mai sus, participantul va 

primi un mesaj de confirmare de înscriere în Campanie. Confirmarea de 
înscriere va fi trimisă prin SMS participanţilor, de catre Organizator, la 
numarul de telefon de la care s-a trimis SMS de inscriere. 

 
5.2.  Un cod, format din ultimii 5 (cinci) digiţi ai codului de tranzacţionare MTCN aferent 

realizarii unui transfer de tipul “Primire bani”, înscris valid în Campanie de către un 
participant, poate oferi o şansă de câştig pentru unul dintre premiile mici (indicate la 
pct. 6.1. lit. a); 

5.3. Dacă tranzacţia caştigătoare a fost efectuată prin ATM/MFM Raiffeisen Bank  sau 
prin serviciul internet banking Raiffeisen Bank, se dublează garantat valoarea 
premiului mic caştigat (indicat la pct. 6.1 lit. a). 

5.4. Pentru o şansă la unul dintre premiile mari (indicat la pct. 6.1 lit. b), participantul 
trebuie sa înscrie in Campanie inca un cod format din ultimii 5 (cinci) digiţi ai codului 
de tranzacţionare MTCN valid aferent unui transfer de tipul “Primire bani” (impreuna 
cu toate detaliile mentionate la art. 5.1 Pasul 2), ulterior efectuării a încă unui transfer 
de “Primire bani” prin Western Union (al doilea transfer) în una din Locaţiile 
participante la Campanie sau prin internet banking Raiffeisen Bank sau la ATM/MFM 
Raiffeisen Bank din Lista, astfel cum sunt menţionate la art. 2.1 din prezentul 
Regulament.  
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5.5. Totodată, dacă tranzacţia caştigătoare a fost efectuată prin ATM/MFM Raiffeisen 
Bank sau prin serviciul internet banking Raiffeisen Bank, se dublează garantat 
valoarea premiului mare caştigat (indicat la pct. 6.1 lit. b).  

 Ȋn cazul in care tranzacţia caştigătoare a unui premiu mare nu a fost efectuată prin 
ATM/MFM Raiffeisen Bank sau prin serviciul internet banking de la Raiffeisen Bank, 
dar cel care a inscris tranzactia castigatoare a efectuat în perioada 25.01.2018 – 
15.04.2018, inclusiv, si un transfer de bani de tipul “Trimis bani” prin Western Union 
de la Raiffeisen Bank (trimitere de bani intern sau internaţional), valoarea premiului 
mare caştigat se dubleaza garantat. 

   
Pentru fiecare SMS expediat la numărul Campaniei, un Participant va primi un SMS 
de răspuns cu unul din urmatoarele mesaje, în funcţie de caz: 

 
1. Pentru fiecare SMS trimis înainte de data de 25 ianuarie 2018, Participantul 
va primi un SMS de răspuns cu următorul conţinut: 
 
Campania organizata de Raiffeisen Bank se desfasoara in perioada 25.01.2018 – 
15.04.2018 (inclusiv). Trimite mesajul tau in perioada campaniei! Multumim! 
 
2. Pentru fiecare SMS trimis în perioada Campaniei care conţine un cod incorect, 
Participantul va primi un SMS de răspuns cu următorul conţinut: 
 
Mesaj invalid! Codul trimis este eronat! Pentru inscrierea in campanie trimite 
codul format din ultimii 5 (cinci) digiti ai codului de tranzactionare MTCN. 
 
3. Pentru fiecare SMS trimis în perioada Campaniei care conţine un cod corect, 
Participantul va primi un SMS de răspuns cu următorul conţinut: 
 
Felicitari! Ai fost inscris in campanie si poti castiga 1.000 Lei! 2 tranzactii de tipul 
“Primire bani” = 1 sansa pentru premiile mari, de 10.000 Lei fiecare. 
 
4. Pentru fiecare SMS trimis în perioada Campaniei care conţine un cod corect, 
dar care a mai fost înscris în Campanie, Participantul va primi un SMS de 
răspuns cu următorul conţinut: 
 
Codul trimis este deja inscris in campanie! Trimite un alt cod, aferent unei noi 
tranzactii, pentru a-l inscrie in campania organizata de Raiffeisen Bank! 
 
5. Pentru fiecare SMS trimis după data de 15 aprilie 2018, Participantul va primi 
un SMS de raspuns cu următorul conţinut: 
 
Campania organizata de Raiffeisen Bank s-a incheiat pe 15 aprilie 2018. Iti 
multumim pentru participare si te asteptam si la alte campanii Raiffeisen Bank! 

 
5.6.  Un cod format din ultimii 5 (cinci) digiţi ai codului de tranzacţionare MTCN aferent 

unei tranzactii de tipul “Primire bani” poate fi înscris în Campanie o singură dată. 
 
 

6. Premii 
 
6.1.  Ȋn cadrul campaniei “Transferi bani şi te bucuri de premii”, Organizatorul va acorda 2   

categorii de premii: 
    

a) Premii mici 
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Premiile mici se acordă prin tragere la sorţi electronică şi constau în total in 24 
(douazeci si patru) premii acordate săptămȃnal (cate 2 premii mici/ interval) 
(conform tabelului de mai jos), fiecare premiu mic în valoare unitara neta de 1.000 
Lei, plata fiecarui premiu mic fiind făcută în contul bancar al persoanei care s-a 
înregistrat în Campanie, comunicat Organizatorului conform celor de la art. 8.3.  
Dacă tranzacţia caştigătoare a fost efectuată prin ATM/MFM Raiffeisen Bank sau prin 
serviciul internet banking de la Raiffeisen Bank se dublează garantat valoarea 
premiului mic caştigat (conform paragrafului 1, lit. a -Premiile mici- de mai sus). 
Toate intrările valide înscrise în perioadele detaliate mai jos vor participa la tragerile 
la sorţi lunare, după cum urmează:  

 
  

 

b)  Premii mari 
 

Premiile mari se acordă prin tragere la sorţi electronică, sunt în numar de 3 (trei), 
fiecare în valoare  unitara neta de 10.000 Lei, plata întregii sume de 10.000 Lei va fi 
făcută în contul bancar al persoanei care s-a înregistrat în Campanie, comunicat 
Organizatorului conform celor de la art. 8.3. La tragerea la sorţi pentru premiile mari 
participă doar participanţii care s-au inscris în perioada Campaniei cu cel putin 2 
coduri compuse din ultimii 5 (cinci) digiţi ai codului de tranzacţionare MTCN al 
tranzactiei de tipul “Primire bani”, cu date identice (numele si prenumele persoanei 
participante şi numărul de telefon mobil de pe care s-a facut înregistrarea prin SMS), 
aşa cum este mentionat la art 7.3.  
 
Cȃştigătorul unui premiu mare este desemnat prin tragere la sorţi electronica (este 
cel care a efectuat tranzactia desemnata castigatoare), in data de 23.04.2018, dintre 
toate tranzactiile inscrise in campanie/toţi participanţii înscrişi în concurs, fără 
excluderea tranzactiilor desemnate cȃştigătoare a premiilor saptamanale. 
 

 Totodată, dacă tranzacţia desemnata caştigătoare fost efectuată prin ATM/MFM 
Raiffeisen Bank sau prin serviciul internet banking de la Raiffeisen Bank, se dublează 
garantat valoarea premiului mare caştigat (indicat la pct. 6.1 lit. b).  

           Ȋn cazul in care tranzacţia caştigătoare a unui premiu mare nu a fost efectuată prin 
ATM/MFM Raiffeisen Bank sau prin serviciul internet banking de la Raiffeisen Bank, 
dar cel care a efectuat tranzactia castigatoare a efectuat în perioada 25.01.2018 – 

Data 

extragere

Numar premii 

extrase

Numar rezerve pentru 

premii extrase

25.01.2018, inclusiv 31.01.2018, inclusiv 2 6

01.02.2018, inclusiv 07.02.2018, inclusiv 2 6

08.02.2018, inclusiv 14.02.2018, inclusiv 2 6

15.02.2018, inclusiv 21.02.2018, inclusiv 2 6

22.02.2018, inclusiv 28.02.2018, inclusiv 2 6

01.03.2018, inclusiv 07.03.2018, inclusiv 2 6

08.03.2018, inclusiv 14.03.2018, inclusiv 2 6

15.03.2018, inclusiv 21.03.2018, inclusiv 2 6

22.03.2018, inclusiv 28.03.2018, inclusiv 2 6

29.03.2018, inclusiv 04.04.2018, inclusiv 2 6

05.04.2018, inclusiv 11.04.2018, inclusiv 2 6

12.04.2018, inclusiv 15.04.2018, inclusiv 2 6

24 72

Perioada inscriere in campanie

Total

28.02.2018

28.03.2018

23.04.2018
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15.04.2018, inclusiv, si un transfer de bani de tipul “Trimis bani” prin Western Union 
de la Raiffeisen Bank (trimitere de bani intern sau internaţional), valoarea premiului 
mare caştigat se dubleaza garantat. 

 

 
 
 
6.2.  Valoarea totală bruta a premiilor cuprinde valoarea netă a acestora la care se 

adaugă impozitul ce va fi reţinut la sursă. 
Organizatorul se obligă să calculeze, sa reţină şi să vireze impozitul datorat pentru 
veniturile obţinute de către cȃştigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, modificată şi completată ulterior, orice alte obligaţii de natură fiscală sau 
de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a cȃştigătorului. 

 
 

7. Tragerile la sorţi şi condiţii de validitate 
 
7.1. Tragerile la sorţi electronice pentru premiile mici (indicate la art. 6.1. lit. a) şi pentru 

premiile mari (indicate la art. 6.1 lit. b din Regulament) vor avea loc în zilele 
menţionate la art. 6.1. lit. a), respectiv art. 6.1. lit. b) de mai sus, la sediul SC 
Mediapost Hitmail SA: Str. Siriului 42-46, etaj 3, Bucuresti, sector 1, în prezenţa unui 
un notar public şi a unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului, în 
cazul în care acesta solicită să participe în cadrul acestei comisii.  

7.2. Pentru ca o înregistrare să fie considerată validă si pentru a participa la tragerile la 
sorţi pentru premiile mici ale Campaniei (indicate la art. 6.1. lit. a, din Regulament), 
aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de validare:  

• înregistrarea în Campanie să fie cuprinsă în intervalele specificate în tabelul 
de la art. 6.1. lit. a), corespunzător fiecărei extrageri;  

• înregistrarea prin SMS să se faca de la un număr de telefon mobil aparţinȃnd 
reţelor din Romȃnia si sa conţină urmatoarele date: codul compus din ultimii 5 
(cinci) digiţi ai codului de tranzacţionare MTCN al tranzactiei de tipul ”Primire 
bani”, nume şi prenume (aşa cum apar în buletinul / cartea de identitate a 
participantului), data tranzacţiei (în formatul zz.ll.aaaa). 

7.3. Pentru ca o înscriere să fie considerată validă şi pentru a participa la tragerile la sorţi 
pentru premiile mari ale Campaniei (indicate la art. 6.1. lit. b, din Regulament), 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de validare:  

• să aibă cel puţin două înregistrări valide în Campanie, cuprinse în intervalele 
specificate la art. 6.1. lit. b;  

• înregistrările prin SMS se faca de la un număr de telefon mobil aparţinȃnd 
reţelor din Romȃnia si sa sa conţină urmatoarele date: codul compus din 
ultimii 5 (cinci) digiţi ai codului de tranzacţionare MTCN al tranzactiei de tipul 
”Primire bani”, nume şi prenume (asa cum apar în buletinul / cartea de 
identitate a participantului), data tranzacţiei (in formatul zz.ll.aaaa).  

• numele persoanei (trimis prin SMS) şi numărul de telefon mobil (cel de pe 
care s-a facut înregistrarea prin SMS) trebuie să fie aceleaşi în cele două 
înscrieri pentru ca participarea la tragerea la sorţi, pentru unul dintre premiile 
mari, să fie considerată validă. 

7.4. Un participant, definit unic prin numărul de telefon mobil folosit la înscriere, poate 
participa în cadrul prezentei Campanii cu un numar nelimitat de tranzacţii de tipul 
“Primire bani” realizate, folosind codurile compuse din ultimii 5 (cinci) digiţi ai codului 

Data 

extragere

Numar premii 

mari extrase

Numar rezerve pentru 

premii mari extrase

25.01.2018, inclusiv 15.04.2018, inclusiv 23.04.2018 3 9

3 9Total

Perioada inscriere in campanie
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de tranzacţionare MTCN aferent  fiecărei tranzacţii. Mai multe coduri obţinute pentru 
tranzacţii înregistrate şi folosite pentru înscrieri în Campanie, conform celor stipulate 
la art. 7.2. si 7.3., atrag mai multe şanse de câştig pentru participanti dupa cum 
urmează: 

• fiecare înregistrare validă constituie o şansă in plus pentru a castiga premiile 
mici, corespunzător intervalelor de introducere specificate în tabelul de la art. 
6.1. lit. a); şansele de caştig se resetează de la un interval la altul, conform 
perioadelor de inscriere mentionate la art. 6.1. lit. a); 

• fiecare pereche de cate două înregistrări valide din fiecare perioada de 
inscriere conform prevederilor art. 6.1. lit. b), constituie o şansă in plus pentru 
a castiga unul dintre premiile mari. 

 
 

8. Validarea premiilor 
 

8.1. Potenţialii câştigători desemnaţi în cadrul tragerilor la sorţi vor fi contactaţi telefonic la 
numarul de telefon de pe care s-a facut inscrierea in Campanie (a fost trimis SMS-ul 
de inscriere), în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării fiecarei trageri la 
sorţi, de către un reprezentant al Organizatorului, care îi va comunica cȃştigătorului 
modalitatea prin care va intra în posesia premiului cȃştigat. Organizatorul nu îşi 
asumă răspunderea pentru cazul în care nu poate contacta potenţialul cȃştigător din 
motive independente de Organizator (numărul de telefon nu este apelabil, 
cȃştigătorul nu răspunde la telefon ).  

8.2. În cazul în care potenţialii câştigători ai premiilor nu pot fi contactaţi la telefon în urma 
efectuării a 3 apeluri în 3 zile diferite din perioada de contactare, din motive 
independente  de Organizator (nu răspund, număr nealocat, telefon închis) sau sunt 
contactaţi, dar refuză primirea premiului câştigat sau aceştia nu transmit 
documentele solicitate de către Organizator în termenul solicitat, sau se constată 
existenţa unor neconcordanţe între datele comunicate la înscrierea în Campanie şi 
documentele transmise Organizatorului, aceştia vor pierde dreptul de atribuire a 
premiului, Organizatorul recurgând la efectuarea verificării căştigătorilor-rezervă, în 
vederea desemnării altui potenţial cȃştigător. În cazul în care niciuna dintre 
persoanele extrase ca rezerve nu poate fi contactată din motive independente de 
Organizator, în termen de 2 zile lucrătoare, în urma efectuării a 3 apeluri pe zi, 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.  

 
8.3. Pentru validarea cȃştigătorilor premiilor Campaniei: 

• Organizatorul trebuie să verifice daca persoanele declarate câştigătoare au 
realizat tranzacţia/tranzactiile Western Union în data tranzactiei comunicată 
prin SMS, cu ocazia înscrierii în Campanie si daca a fost efectuată prin 
ATM/MFM Raiffeisen Bank sau prin serviciul internet banking de la Raiffeisen 
Bank. 

• potenţialii cȃştigători care au fost contactaţi şi au acceptat premiile telefonic, 
să se prezinte cu buletinul/ cartea lor de identitate în agenţiile Raiffeisen Bank 
SA stabilite de comun acord împreună cu teleconsilierul Raiffeisen Bank SA 
care i-a contactat telefonic, în termen de 10 zile calendaristice de la 
acceptarea telefonică a premiului pentru: 

- a prezenta cȃte un extras de cont bancar prin care sa dovedească că 
deţine un cont în Lei, deschis la orice bancă de pe teritoriul Romȃniei 
(în vederea incasarii premiului cȃştigat),  

- a completa, semna şi data cȃte un proces verbal privind acordarea 
premiului (în 2 exemplare originale) prin care declară că sunt de acord 
ca premiul cȃştigat să le fie virat în contul comunicat Organizatorului 
(cont pentru care cȃştigătorul a făcut dovada deţinerii).  
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8.4. Prin semnarea procesului verbal necesar validării premiului continand contul indicat 
de castigator unde urmeaza sa fie virat premiul, cȃştigătorii isi asuma faptul ca 
respectivul cont va fi cel in care va fi virat premiul conform prezentei Campanii. 
Organizatorul, Western Union, partenerii şi subagenţii Organizatorului nu sunt 
reponsabili de plata altor taxe de transfer sau de retragere survenite după ce 
Organizatorul va transfera premiile în conturile menţionate de cȃştigători, şi nici de 
orice alte taxe şi comisioane survenite în urma deschiderii, menţinerii şi/sau închiderii 
conturilor bancare ale cȃştigătorilor. 

8.5. Premiile vor fi transferate în conturile menţionate de cȃştigători, în termen de 
maximum 20 de zile lucrătoare de la data recepţionării documentelor menţionate la 
art. 8.3., necesare pentru validarea premiilor. 

8.6. După transferarea premiilor în conturile menţionate de cȃştigători conform 
prevederilor prezentului regulament, orice obligaţie a Organizatorului faţă de 
cȃştigătorii premiilor rezultand din derularea Campaniei înceteaza. Orice alte taxe 
sau impozite rezultate in urma transferului de bani in conturile cȃştigătorilor nu vor fi 
suportate de Organizator.  

8.7. Existenţa sau apariţia pȃnă la data transferului de bani în contul cȃştigătorului a 
oricărei cauze, independente de Organizator, de împiedicare a acestuia de a 
beneficia de premii nu va crea nicio obligaţie de compensare, despăgubire sau de 
altă natură în sarcina Organizatorului. 

8.8. Cȃştigătorul unui premiu nu poate ceda premiul, în integralitatea sa, unei alte 
persoane.  

8.9. Numele cȃştigătorilor şi premiile cȃştigate vor fi publicate pe site-ul www.raiffeisen.ro. 
In acest sens, fiecare persoana castigatoare isi va exprima acordul scris la momentul 
prezentarii in agentie conform celor de la art. 8.3. 

 
 

9. Responsabilitatea 
 

9.1. Organizatorul nu îşi va asuma nicio rǎspundere şi nu va răspunde cu privire la 
pretenţiile ce ar putea fi ridicate de către participanţii la campanie cu privire la dreptul 
de proprietate asupra codurilor câştigătoare. 

9.2. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra codurilor câştigǎtoare nu vor 
influenţa principiul conform cǎruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul 
persoanei care a prezentat revendicarea Organizatorului în conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament. 

9.3.  Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor 
revendicǎri necâştigǎtoare ce apar ulterior acordǎrii efective a premiilor. 

 
  

10. Limitarea răspunderii 
 

10.1. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru: 
• codurile trimise prin SMS înainte de 25.01.2018, ora 00:00:00 şi după 

15.04.2018, ora 23:59:59; 
• pierderile/ întârzierile sau întreruperile neanunţate ale serviciului de mesaje 

SMS, generate de reţelele de telefonie mobilă (Telekom România Mobile, 
Orange, Vodafone) sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice 
independente de voinţa Organizatorului;  

• situaţiile în care numărul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu 
poate fi identificat şi ca atare Organizatorul nu va putea răspunde potenţialului 
Participant la Campanie si nici înregistra participantul în campanie; 

• eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe 
care s-au trimis SMS-urile la numărul scurt 3745;  
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10.2. Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare care conţin informaţii 
false ori vădit eronate (de exemplu, cod greşit) şi care nu îndeplinesc condiţiile de 
validare, aşa cum sunt descrise la art. 7.2. si 7.3. 

  Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de costuri de participare, cu 
excepţia tarifelor de telefonie aferente trimiterii sms-urilor la numărul 3745, număr 
scurt cu tarif normal în reţelele de telefonie mobilă Telekom România Mobile, Orange 
si Vodafone. 

10.3  Răspunderea privind informaţiile transmise prin înscrierile în Campanie (datele cu 
caracter personal şi cod unic) revine în integralitate participantului. În cazul în care 
câştigătorul nu a comunicat corect, complet şi conform realităţii informaţiile solicitate 
etc., nu a acţionat cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, 
va răspunde pentru orice prejudiciu suferit de Organizator (ca urmare a acţiunii sale), 
in conditiile legii. 

10.4. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru disfunctionalităţi ale sistemului 
operaţional Western Union ce ar putea să apară în vreuna din locaţiile participante la 
Campanie.  

 
11. Confidenţialitatea datelor. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

11.1. Prin comunicarea numarului de telefon, a numelui şi prenumelui, participanţii îşi 
exprimă acordul expres şi neechivoc ca datele mentionate anterior să fie păstrate şi 
prelucrate într-o bază de date de catre Organizator conform scopului derularii 
prezentei Campanii. Organizatorul are dreptul de a folosi datele personale colectate 
în cadrul campaniei şi a completarii declaraţiilor de către cȃştigători pentru 
completarea declaraţiilor fiscale conform legislaţiei în vigoare.  

11.2.  Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promoţionale nu vor fi 
dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care operatorul trebuie să respecte 
obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Codul numeric personal, precum şi Seria 
BI/ CI vor fi colectate doar în cazul câştigătorilor unor premii cu valoare care 
depăşeşte 600 RON, si strict pentru indeplinirea obligaţiei impuse de Codul Fiscal de 
completare a Declaraţiei 205 - Declaraţia informativă privind impozitul reţinut pe 
veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit, cuprinsă în Ordinul 
2017/2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. Numele şi prenumele 
câştigătorilor, precum şi premiile câştigate în cadrul campaniei vor fi publicate 
www.raiffeisen.ro, in conditiile art. 8.9 de mai sus.  

11.3. Datele cu caracter personal ale participanţilor la Campania promoţională derulată 
potrivit prezentului Regulament vor fi colectate si prelucrate în conformitate cu 
dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Participanţii au posibilitatea de a-
şi exprima acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal în scopul de a 
primi, direct de la Organizator şi/ sau prin intermediul unor terţi parteneri/ 
împuterniciţi, informaţii despre produse, servicii şi activităţi ale Organizatorului şi/ sau 
ale partenerilor săi precum şi în scopul efectuării de către Organizator, direct sau prin 
intermediul unor terţi parteneri/ împuterniciţi, a studiilor de marketing cu privire la 
produsele, serviciile şi activităţile Organizatorului, actuale sau viitoare.  
 
Nota: Organizatorul este înregistrat în calitate de operator pentru prelucrarea de date 
cu caracter personal: 

a) în scop de marketing, reclamă şi publicitate - în Registrul de evidenţă 
ANSPDCP al prelucrărilor de date sub numărul 189, conform Legii nr. 
677/2001; 

b) in scopul desfăşurării activităţii bancare - în Registrul de evideţă 
ANSPDCP al prelucrarilor de date sub numărul 1967, conform Legii nr. 
677/2001. 
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Participanţii au, în relaţie cu operatorul/ împuterniciţii acestuia, drepturile conferite de 
lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie 
asupra datelor, dreptul la opoziţie la colectarea şi prelucrarea datelor personale, 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei şi/ 
sau Autorităţii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
Aceste drepturi ii sunt făcute cunoscute participantului de către operator/ 
împuternicitul acestuia la momentul exprimării de către acesta a consimţămȃntului 
expres pentru prelucrarea de date iar drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie 
vor putea fi exercitate de către participant adresȃnd o cerere scrisă, datată şi 
semnată către orice unitate Raiffeisen Bank SA, în care se vor menţiona datele 
personale (inclusiv un număr de telefon) şi datele asupra cărora se solicită accesul, 
intervenţia, motivul justificat şi modul de acces, intervenţie sau datele asupra cărora 
se solicită opoziţia şi motivul întemeiat şi legitim legat de situaţia particulară a 
persoanei. Oricărei cereri i se va ataşa o copie xerox, lizibilă, după actul de identitate 
al solicitantului.  
Participantul işi va putea exprima opţiunea, cu ocazia completării şi semnării 
acordului pentru prelucrarea de date, cu privire la prelucrarea de date pe durata 
campaniei promoţionale derulată potrivit prezentului Regulament şi/ sau pe durata 
unor campanii de informare şi promoţionale ce vor fi organizate ulterior de către 
Organizator sau terţii parteneri ai acestuia.  
Modificarea opţiunii de acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se 
poate face în scris, prin înregistrarea la Raiffeisen Bank SA a unei cereri în acest 
sens. 
Organizatorul asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în 
conformitate cu acordul exprimat de participant şi conform prevederilor legale. 
Accesul la informaţiile tratate drept confidenţiale va fi limitat la acele persoane, care 
prin natura activităţii desfăşurate, este necesar să ia cunostinţă de aceste informaţii 
în scopul ducerii la îndeplinire a scopului raporturilor juridice născute în relaţie cu 
banca. Aceste persoane sunt ţinute să respecte caracterul confidenţial al acestor 
informaţii, asumandu-şi, la randul lor, obligaţia de a asigura şi păstra 
confidenţialitatea acestor date şi informaţii şi de a le prelucra în conformitate cu 
cerinţele legale. 

 
 

13. Încetarea campaniei 
 

13.1. Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce 
constituie forţă majoră/ caz fortuit sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din 
motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie. 

13.2. Forţa Majoră/ cazul fortuit, convenite ca fiind evenimente externe, imprevizibile 
absolut invincibile şi inevitabile, petrecute după intrarea în vigoare a prezentului 
Regulament şi care impiedică partea sau parţile să-şi îndeplineasca obligaţiile 
contractuale, exonereaza de răspundere partea care o invoca, pe durata de 
existenţă a cazului de Forţa Majoră/ caz fortuit, confirmate de Camera de Comerţ şi 
Industrie a Romȃniei. 

13.3. Dacă o situaţie de forţă majoră/ caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial 
executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat 
de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această 
îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, fiind obligat să comunice participanţilor la 
Campanie, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră/ caz 
fortuit, existenţa acestuia. 
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14. Litigii 
 

14.1. Eventualele litigii apǎrute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se 
vor rezolva pe cale amiabilǎ sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilǎ, litigiile vor 
fi soluţionate de instanţele judecǎtoreşti române competente. 

 
 

15. Regulamentul campaniei  
 

15.1. Regulamentul campaniei este disponibil gratuit pentru toţi participanţii/ solicitanţii pe 
site-ul www.raiffeisen.ro sau, la cerere, în toate locaţiile participante. Organizatorul îşi 
rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament prin Acte Adiţionale, eventualele 
modificări intrȃnd în vigoare după ce acestea vor fi făcute publice pe site-ul 
anteprecizat sau în toate Locaţiile participante. 

15.2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte 
prevederile, termenii şi condiţiile prezentului Regulament. Participarea la această 
Campanie promoţională din partea oricărei persoane fizice impune respectarea în 
mod cumulativ de către aceasta a tuturor condiţiilor prezentului Regulament. 

15.3. Prezenta Campanie promoţională reprezintă o promisiune fermă din partea 
Raiffeisen Bank S.A., în condiţiile respectării prezentului Regulament.  

 
 
 
 


