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Act adition:rl nr. 2 la lìcgulame ntul campanici promotionalc

"l)e la ¡rasiunca dc-o vara la caricra c doar un StudentBiz"

Organizatorul canrpaniei promotionale "De la pasiunea de-o val'a la cariera e doar url
StudentBiz"(denumita în continuare "Carnpania" sau "Canrpania pronrotionala"), Raiffeisen Bank S.4.,
societate administrata in sistem dualisl, persoana juridical romana, cu sediul in Bucuresti, Sector l,
Calea FloreascaNr.246C, Cladirea Slcy Tower ef.2-7, inregistrata in Registrul Bancar nr. RBPJR-4O-
00911999, numar de ordine in Registrul Comertului J 4014411991, 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" inregistrala la ANSPDCSP nr. 189, reprezentata legal prin Florin Leonard
Boldescu - Manager Departament, Directia Dezvoltare si Implernentare Strategìe Clienti Persoane
F izice (d en u m it i n continua r e " O r ganizatoru l "),
A decis antendarea prevederilor Regulamenlului Cantpaniei Prontotionale inlitulala "De la pasiunea
de-o vara la cariera e doar un StudentBiz"
(denumit ,,Regulamentul"), dupa cum uÍmeaza:

Art. I. Se modifica prevederile punctului 4.4 al Sectiunii 4 din Regulament denumita: ,,DREPTUL DE
PARTICIPARE. CONDITII DE PARTICIPARE.

4.4Pe parcursul jocului, utilizatorul poate castiga sau pierde puncte conform tabelului de mai
jos:

Utilizatorul poate share-ui o singura data pe
sapt-amana o carte de vizit-a sau un Facebook Cover
Pho rr

Àctiune
Puncte
prini te Detalii

Tranzactii
StudentoCard * 10

Pentru minim o tranzactie facuta intr-o saptamana
promotionala primeste 10 puncte.

Jucatorii vor primi puncte pentru maxim 10 tranzactii
pe saptamana.

Part icipantul
are
StudentoCard 100

Obtine puncteÌe daca introduce datele cerute in
formular (primul nume de pe card si ul-timele 4 cifre
din numarul cardului); poate aplica dar nu primeste
puncte pentru aplicare

Branding -
carti de
vi zita
Branding -
Facebook Cover
Photo 40

Utllizatorul poate genera maxim o carte de vizita pe
saptamana

Utllizatorul poate genera maxim un Facebook Cover
Photo pe saptamana

Share branding
- carte de
vi zita 40

Utilizatorul poate share-ui o singura data pe
saptamana o carte de vizita sau un Facebook Cover
Photo

Share branding
- Cover pìroto 4C)



Share work 40

Utìlizatorul poate share-ui o singura data un produ
care a fost apr:obat in prealabil fa moderare (fieca
produs : un share facebook)

1

^ l?A* Prin tranzactie se intelege orice utilizare a cardului de student la pos-urile comerciantilor sau
pentru plata facturilor la ATM-urile bancii.

Art. II. 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. 4313124.08.2016 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.

Procesat si autentificat de Societale Profesionald Nolarialã VERITAS, astazi data autentif,rcarii,
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 pärfilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant

Dascãlu Bogdan-Eduard

S.S
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Notar puhlic NICA OANA RALUCA
S o c i e t ut e P r ofe s i o rt u I ít N o I u r i u I t7 " V E R I TA S "
Licen f a d e fu ncli on a r a nr.'7 3 4 I 1703/04. 08.20 I 3, CIF RO3 1350588
Municipiul Bucureçti, Str. Avram lancu, nr,7A, seclor 2

Mobil : 07 28.27 7 .662, F ax: 037 8.10.26.67
E m a i I : ¡ç¡-oa!a@y¡1qtl-çsp, n i c a. o an a. bn p @ gm a i I . co m-

îNcnBrnRE DE AUTBNTIFICARE NR. 1767

Anul2016, luna Septembrie, ziua20

În fala mea, NICA OANA RALUCA, notar public la sediul biroului din Municipiul Bucureçti,
Strada Avrarn lancu, nr. 7 A, 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 eliberatä
de DEPABD, la data de 20.09.2010 çi valabilá pâná la data de 02.07 .2020, CNP 17 40702044445, 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 nr. de ordine la registrul comefului J40/829512000, CUI
RO13351917, in baza procurii autentificate sub nr.2684 din data de 03.12.2015 de notar public Nica
Oana Raluca.
care, dupã ce a citit, a declarat cä i-a înfeles confinutul, cã cele cuprinse în act reprezintã voinfa

sa, a consimfit Ia autentificarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar,

În temeiul art. 12lit. b) din Legeanotarilor publici çi a activitäIii notariale nr.36/1995, republicatá, cu
modifi cári le ulterioare,

SE DECLANÃ ¿.UTNNTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform facturii nr. 02SPN0779312016.

NOTAR PUBLIC
NICA OANA-RALUCA

S.S.

Prezentul duplicat s-a întocmít în 4 (parru) exemplare, de NICA OANA RALUCA, notar
publíc, aslã6í, data autenfíJicãríí actului, are aceeaçí forlã probantã cø orígínalul çi constítuíe tíilu
executoriu în condiliile legíi

NOTAR PUBLIC
NICA OANA-RALU
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