
ECOFINANCE IFN SA
Expo Business Park, Str. Av. Popișteanu nr. 54A

Clădirea 1 Etaj 2 Unitatea 2,
Sector 1, București, Cod Postal 012095

e-mail: info@creditprime.ro

Regulamentul Campaniei promoționale "500 de motive să retragi bani"

1. Organizatorul campaniei promoționale

1.1. ECOFINANCE IFN SA (care funcționează sub marca CreditPrime pe piață), cu sediul în
București, Expo Business Park, Str. Av. Popișteanu, nr.54A, Clădirea 1, Etaj 2, Unitatea 2, Biroul 1,
Sector 1, ONRC nr. J40/5634/21.04.2017, CUI-37423620, www.creditprime.ro, denumită în
continuare "Organizator", organizează campania promoțională "500 de motive să retragi bani"
denumită în cele ce urmează "Campanie", care se va desfășura potrivit prevederilor prezentului
Regulament.

1.2. Prin simpla participare la campanie, Participanții declară că vor respecta termenii și
condițiile prezentului Regulament. Condițiile de participare la campanie se consideră acceptate de
participanți în mod tacit prin simpla lor participare la concurs.

1.3. Participarea în cadrul acestei campanii prezumă, în mod tacit, informarea și acceptul
Participantului cu privire la toate regulile de desfășurare a campaniei, anunțate în mod public de
către Organizator.

1.4. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe pagina web al
Organizatorului www.creditprime.ro.

2. Perioada Campaniei

2.1. Campania va fi organizată în perioada 19 ianuarie 2022 – 30 martie 2022. După expirarea
acestei perioade, încetează posibilitatea înregistrării Participanților la Campanie, iar îndeplinirea
condițiilor menționate în prezentul Regulament nu mai conferă dreptul de a participa la aceasta.

3. Participanții la campanie

3.1. La Campanie pot participa persoanele care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
- sunt persoane fizice care la momentul începerii Campaniei au împlinit deja vârsta de 22 ani;
- au încheiat un contract de credit cu Organizatorul, înăuntrul perioadei de desfășurare a

Campaniei sau pe tot parcursul Campaniei, aveau unul în derulare;

3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Campanie sau de a anula decizia prin care
un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte
în termenul stipulat la art.5.4. lit.g-h de mai jos, a participat utilizând date false sau nu respectă
orice altă prevedere a prezentului Regulament.
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4. Fondul de Premii în cadrul Campaniei

4.1. În cadrul Campaniei sunt oferite 20 premii a câte 500 Lei, cu o frecvență săptămânală, în
valoare totală de 10.000 Lei.

4.2. Câștigătorii trebuie să confirme că doresc să încaseze premiul putând alege modalitatea
de primire a banilor pe care o preferă, respectiv:

1. Transfer pe card (nu percepem câștigătorilor taxe suplimentare, dar unele bănci pot avea
comisioane pentru încasarea în contul curent, în funcție de planul lor tarifar, acest fapt
nefiind în responsabilitatea CreditPrime),

2. numerar la ghișeele BCR, sau
3. transfer în contul curent.

5. Extragerea câștigătorilor, condiții de validare și eliberare a premiilor

5.1. La extragere vor participa doar numerele contractelor de credit în baza cărora au fost
efectuate retrageri de numerar și cu condiția că aceste retrageri să fi fost efectuate cu cel mult 7
zile înainte de data pentru care a fost stabilită extragerea propriu-zisă, iar suma retrasă să nu fie
mai mică de 200 lei.

5.2. Săptămânal se vor extrage câte 2 câștigători, pe întreaga perioadă de desfășurare a
Campaniei (indicată în p. 2.), în fiecare zi de miercuri între orele 09:00 -18:00.

5.3. Extragerea câștigătorilor se va efectua prin tragere la sorți online, realizată cu ajutorul
platformei www.random.org.

5.4. Pentru validarea câștigătorilor este necesar ca Participantul declarat câștigător să
întrunească cumulativ următoarelor condiții:

a) A respectat prevederile prezentului Regulament;
b) Nu a participat prin fraudă la Campanie;
c) A retras un minim de 200 Lei din linia sa de credit în ultimele 7 zile anterioare datei

extragerii;
d) Nu a avut restanțe la plățile datorate conform contractelor de credit active încheiate între

Organizator și Participant;
e) Nu a fost desemnat anterior câștigător în cadrul aceleiași Campanii;
f) Este de acord cu publicarea pe canalele oficiale media ale Organizatorului a numelui și

prenumelui său;
g) A confirmat în maxim 7 zile de la data comunicării rezultatului castigator, că dorește să

primească premiul, și modalitatea de încasare a acestuia, respectiv prin transfer bancar,
într-un cont/card indicat de el sau, ridicare personală din casieriile BCR dacă nu deține un
card/cont valid.

h) Să fi transmis în maxim 7 zile de la data comunicării rezultatului câștigător, o dată cu
confirmarea premiului și documentele de identificare și plata, solicitate în avans de
Organizator pentru plata premiului.

5.5. Organizatorul nu este răspunzător pentru erorile apărute ca urmare a datelor furnizate de
către câștigător greșit, incomplet sau cu depasirea  termenului stabilit.
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5.6. În situația în care persoana extrasă drept câștigător nu confirmă primirea premiului,
modalitatea de încasare a acestuia, respectiv, nu transmite în scris sau prin orice alt mijloc de
comunicare electronică, documentele necesare în acest sens, în decursul celor 7 zile calendaristice
menționate în art. 5.4. lit.g-h, aceasta este descalificată în mod automat, urmând ca Organizatorul
sa realizeze o nouă extragere.

5.7. Nu au drept de participare angajații Organizatorului, colaboratorii care contribuie la
realizarea acestui website, precum și rudele până la gradul IV ale acestora și afinii.

5.8. Plata premiilor către câștigător se efectuează doar după confirmarea și identificarea
acestuia, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la data confirmării menționate în 5.4. lit.g-h.
Intrarea în posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament.

6. Dispoziții finale

6.1. Participarea la prezenta Campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în
afara oricărei constrângeri, a prevederilor prezentului Regulament.

6.2. Castigatorii prezentei Campanii vor fi contactați direct de către reprezentanții
Organizatorului pentru validarea îndeplinirii condițiilor din Regulament și acordarea premiului.
Astfel, numele și prenumele castigatorilor vor publicate pe canalele oficiale media ale
Organizatorului (website, facebook, linkedin, instagram etc).

6.3. Prezentul Regulament este disponibil gratuit tuturor Participanților pe pagina web a
Organizatorului www.creditprime.ro.

6.4. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată la
prevederile prezentului Regulament.

6.5. Campania va putea fi întreruptă doar în cazul apariției unor circumstanțe care justifică
neexecutarea sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va
respecta prevederile legale.

6.6. Regulamentul poate fi modificat de către Organizatorul pe întreaga durată a organizării
Campanie. Modificările sau după caz completările la prezentul Regulament sunt posibile doar dacă
sunt aprobate și făcute publice pe pagina web a Organizatorului. Modificările și/sau completările
intră în vigoare din momentul în care sunt făcute publice, dacă din conținutul lor nu rezultă altceva.

11.01.2022
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