Act aditional 1 la Regulament autentificat cu nr 2445 din data 01/10/2021
Campanie
„Adu-ti si prietenii la Raiffeisen si poti castiga pana la 500 lei. Acum si cu o
surpriza de sarbatori!”
Organizatorul campaniei intitulata " Adu-ti si prietenii la Raiffeisen si poti castiga pana
la 500 lei. Acum si cu o surpriza de sarbatori - Raiffeisen Bank S.A., societate administrata
in sistem dualist, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Cladirea Sky Tower,
Calea Floreasca nr.246C, sector 1, cod 014476, inregistrata in Registrul Bancar nr. RB-PJR40-009/1999, 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, reprezentata legal prin Marketing
Manager, a decis completarea Regulamentului Oficial al programului intitulat " Adu-ti si
prietenii la Raiffeisen si poti castiga pana la 500 lei.” Cu noua completare initutulata "
Adu-ti si prietenii la Raiffeisen si poti castiga pana la 500 lei. Acum si cu o surpriza de
sarbatori ", dupa cum urmeaza:
Se completeaza prevederile de la SECTIUNILE de mai jos, dupa cum urmeaza:
•

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI:

“Perioada campaniei mentionata in acest act additional este 7 - 31 decembrie
2021 (inclusiv) pentru recomandarea unui viitor client Raiffeisen Bank, respectiv
pentru a deveni client activ Raiffeisen Bank, conform conditiilor de participare
cuprinse in Sectiunea 3.
Perioada de monitorizare a indeplinirii conditiilor de participare la campanie este
7 - 31 decembrie 2021 (inclusiv), iar tragerea la sorti pentru premiile din aceasta
campanie va avea loc in perioada 17-18 ianuarie 2022 iar acordarea celor 20
premii in valoare unitara de 1000 lei, se va face in perioada 27- 28 ianuarie
2022.”
Si
•

SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE SI PARTICIPANTI: 3.1 Conditii
de participare:

“Pentru a participa la prezenta campanie din acest act aditional, persoanele
fizice cu cetatenie romana domiciliate in Romania, cu varsta peste 18 ani trebuie
sa indeplineasca conditiile de mai jos (a) sau (b): Sa fie client Raiffeisen Bank cu
pachet de cont curent ZERO Tot sau ZERO Simplu, sau cont curent cu card de debit
Mastercard inclus, activ pe toata durata desfasurarii campaniei (cu produsul sau
serviciul activ deschis inainte de data inainte de 1 octombrie 2021) si sa
primeasca din partea Organizatorului un cod promotional (date complete
despre codul promotional sunt cuprinse in regulamentul campaniei “Adu-ti si
prietenii la Raiffeisen si poti castiga pana la 500 lei” disponibil pe
www.raiffeisen.ro) pe care il poate da mai departe unei alte persoane astfel incat
acesta sa poata deveni la randul sau client activ Raiffeisen Bank. De asemenea,
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este in continuare client cu status activ Raiffeisen Bank la data acordarii
bonusului si sa nu mai fi efectuat recomandari valabile pana acum in cadrul
programului/ campaniei “Adu-ti si prietenii la Raiffeisen si poti castiga pana la
500 lei” din 15 noiembrie 2019 pana la data 7 decembrie 2021.
b) Inainte de data de incepere a Campaniei 7 decembrie 2021 nu era client cu
status activ Raiffeisen Bank si, in perioada de derulare a Campaniei, se prezinta
la sediul oricarei agentii Raiffeisen Bank din Romania sau isi lasa datele pe
www.raiffeisen.ro pentru a fi apelat din call center (comunicandu-I agentului la
telefon codul promotional primit) si devine client Raiffeisen Bank prin deschiderea
unui cont curent sau pachet de cont curent ZERO Simplu sau ZERO Tot cu card de
debit Mastercard atasat, in perioada de monitorizare a campaniei 7 decembrie
-31 decembrie 2021, prezentand „codul promotional” (detalii legate de codul
promotional prezentate la Sectiunea 3.2), trimis de catre Raiffeisen Bank unui
client care indeplineste conditiile de la punctul a) si c), acesta fiind in continuare
client cu status activ pe perioada campaniei 8 decembrie -31 decembrie 2021 si
la momentul acordarii bonusului. Persoanele care au devenit clienti in perioada
Campaniei nu pot transmite la randul lor un cod promotional altei persoane
pentru a deveni client Raiffeisen Bank.
c) In urma verificarilor interne efectuate, sa nu reiasa ca avand legatura cu orice
tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative frauduloase. Angajatii
Raiffeisen Bank. S.A sau ai Mastercard Europe sau ai MediaPostHitmail implicati
in aceasta campanie, la data desemnarii castigatorilor nu au dreptul de a a
participa la Campanie. De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus
(respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la
Campanie.”
Si
•

SECTIUNEA 4. PREMIILE:
“Pentru perioada 7 decembrie – 31 decembrie 2021 Organizatorul va oferi prin
tragere la sorti participantilor care indeplinesc conditiile prevazute la SECTIUNEA 3.
CONDITII DE PARTICIPARE din acest act aditional:
•

10 premii in valoare neta de 1 000 lei fiecare pentru Persoanele care
recomanda un client in perioada 7 decembrie-31 decembrie 2021, toate
acordate prin tragere la sorti

si
•

10 premii in valoare neta de 1 000 lei fiecare pentru Persoanele recomandate
care devin clienti Raiffeisen Bank in perioada 7 decembrie-31 decembrie 2021,
toate acordate prin tragere la sorti

In total, Organizatorul va oferi participantilor 20 de premii acordate prin tragere la
sorti, din totalul tuturor clientilor care indeplinesc conditiile campaniei.
Premiile vor fi acordate de Organizator prin transfer bancar a sumei nete in contul
curent in lei deschis la Raiffeisen Bank SA, pe numele participantului, in perioada 2728 ianuarie in cazul in care persoana recomandata a indeplinit conditiile prevazute
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in prezentul Actul Additional.
In cazul in care “Persoana Recomandata” a mai fost in trecut client al Raiffeisen Bank,
durata de acordare a Premiului poate fi prelungita suplimentar cu pana la inca 30 de
zile.

•

Valoarea neta totala a premiilor este de 20.000 lei

•

Numarul total de premii acordate in cadrul prezentei promotii este de:
⮚ 10*1000 lei pentru clientii din categoria Persoana care Recomanda
⮚ 10*1000 lei pentru clientii din categoria Persoana Recomandata

Valoarea totala a premiilor este de 20.000 lei.”

Si

•
SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR:
“Premiile se vor acorda prin tragere la sorti pentru toate recomandarile de persoane,
respective persoane recomandate care devin/sunt clienti cu status activ conform
conditiilor de participare de la Sectiunea 3.1, in conditiiile stabilite la Sectiunea 4 din
prezentul Regulament.
Tragerea electronica la sorti pentru desemnarea castigatorilor va avea loc in termen
de maxim 15 zile lucratoare de la data finalizarii campaniei, la sediul MEDIAPOST HIT
MAIL S.A.(partener al Organizatorului pentru astfel de activitati), din Bucuresti, Str.
Siriului ff. 42-46, etaj 3, Bucuresti, sector l, in prezenta unei comisii formate din
reprezentanti ai Organizatorului si ai MEDIAPOST HIT MAIL S.A..
Comisia formata din reprezentanti ai Organizatorului si ai MEDIAPOST HIT MAIL S.A.,
asistata de un notar public, va valida operatiunea de tragere la sorti, prin intocmirea si
autentificarea unui proces-verbal in acest sens de catre notarul public. Dupa ce vor fi
extrasi castigatorii mentionati la sectiunea 4.1. se vor extrage 6 rezerve, cate 3 pentru
fiecare dintre Persoana recomandata, respectiv Persoana care recomanda.
Castigatorii mentionati pct. 4.1 vor fi contactati telefonic in termen de 5 zile lucratoare
de la data tragerii la sorti pentru oferirea de informatii in ceea ce priveste acceptarea
premiului castigat. Daca persoana declarata castigatoare nu raspunde la telefon timp
de 2 (doua) zile lucratoare consecutive (sunat de minim 2 ori/zi), se va trece la apelarea
rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase. In cazul in care nici rezervele nu
raspund la telefon timp de 2 (doua) zile lucratoare consecutiv (sunat de inim 2 ori/zi)
atunci premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.
In situatia in care conditiile prezentului regulament sunt indeplinite conform Sectiunii 3,
Premiile se vor plati in perioada 27-28 ianuarie, atat pentru “Persoana care Recomanda”
cat si pentru “Persoana care a Recomandat”.
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Un participant va putea obtine maxim un premiu in valoare de 1000 lei in cazul in care
va fi declarat castigator la tragerea la sorti indiferent de numarul de recomandari.”

SECTIUNEA 11 CLAUZE FINALE
Toate celelalte prevederi cuprinse in REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE « Aduti si prietenii la Raiffeisen si poti castiga pana la 500 lei!» autentificat sub nr 2445 din
data 01/10/2021 de Biroul Individual Notarial Nica Oana Raluca cu sediul in Bucuresti,
raman nemodificate si isi produc in continuare efectele, iar premiile campaniei se
cumuleaza. Pentru evitarea oricarui dubiu, prevederile prezentului Act Aditional se aplica
incepand cu 7 decembrie 2021.
Prezentul act additional va fi disponibil, in mod gratuit, pe intreaga durata a
Campaniei, prin accesarea paginii Organizatorului:
https://www.raiffeisen.ro/persoane-fizice/in-sprijinul-tau/informatiiutile/campanii-promotionale/

Organizator,
Raiffeisen Bank S.A.
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