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ACT ADITIONAL 2
la
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Overdraft cu dobanda variabila compusa din IRCC + 4%/an”
PENTRU PERSOANE FIZICE
Perioada: 1 August 2022 – 30 Noiembrie 2022
organizata de Banca Transilvania
Campania „Overdraft cu dobanda variabila compusa din IRCC + 4%/an” este organizata de
BANCA TRANSILVANIA S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Romania, Cluj-Napoca,
Calea Dorobantilor, Nr. 30-36, cod postal 400117, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/4155/1993, avand Cod Unic de Inregistrare RO 5022670,
denumita in continuare “Organizator”, in conformitate cu prevederile prezentate in prezentul
Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare ”Regulament”/”Regulament oficial).
Organizatorul decide, in acord cu Sectiunea 4, alin. 4.5 modificarea REGULAMENTULUI
OFICIAL AL CAMPANIEI

“Overdraft cu dobanda variabila compusa din IRCC + 4%/an”

PENTRU PERSOANE FIZICE.
Se modifica alin. 3.1 din Sectiunea 3 denumita “DURATA CAMPANIEI” prin prelungirea duratei
campaniei, si va avea urmatorul continut:
3.1. Campania de vanzare promotionala a produsului mentionat in SECTIUNEA II se desfasoara
in perioada 1 August – 30 Noiembrie 2022 (inclusiv) si este dedicata exclusiv clientilor, persoane
fizice, care aplica si obtin Overdraft-ul (Descoperitul de cont) prin BT Pay.
Prezentul Act aditional face parte din Regulament, pe care il modifica in consecinta,
restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate.
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ACT ADITIONAL 1
la
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Overdraft cu dobanda variabila compusa din IRCC + 4%/an”
PENTRU PERSOANE FIZICE
Perioada: 1 August 2022 – 30 Septembrie 2022
organizata de Banca Transilvania
Campania „Overdraft cu dobanda variabila compusa din IRCC + 4%/an” este organizata de
BANCA TRANSILVANIA S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Romania, Cluj-Napoca,
Calea Dorobantilor, Nr. 30-36, cod postal 400117, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/4155/1993, avand Cod Unic de Inregistrare RO 5022670,
denumita in continuare “Organizator”, in conformitate cu prevederile prezentate in prezentul
Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare ”Regulament”/”Regulament oficial).
Organizatorul decide, in acord cu Sectiunea 4, alin. 4.5 modificarea REGULAMENTULUI
OFICIAL AL CAMPANIEI

“Overdraft cu dobanda variabila compusa din IRCC + 4%/an”

PENTRU PERSOANE FIZICE.
Se modifica alin. 3.1 din Sectiunea 3 denumita “DURATA CAMPANIEI” prin prelungirea duratei
campaniei, si va avea urmatorul continut:
3.1. Campania de vanzare promotionala a produsului mentionat in SECTIUNEA II se desfasoara
in perioada 1 August – 30 Septembrie 2022 (inclusiv) si este dedicata exclusiv clientilor, persoane
fizice, care aplica si obtin Overdraft-ul (Descoperitul de cont) prin BT Pay.
Prezentul Act aditional face parte din Regulament, pe care il modifica in consecinta,
restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate.
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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Overdraft cu dobanda variabila compusa din IRCC + 4%/an” PENTRU PERSOANE
FIZICE
SECTIUNEA I - ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Campania „Overdraft cu dobanda variabila compusa din IRCC + 4%/an” este organizata de
BANCA TRANSILVANIA S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Romania, Cluj-Napoca,
Calea Dorobantilor, Nr. 30-36, cod postal 400117, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/4155/1993, avand Cod Unic de Inregistrare RO 5022670,
denumita in continuare “Organizator”, in conformitate cu prevederile prezentate in prezentul
Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare ”Regulament”/”Regulament oficial).
SECTIUNEA

II

–

PRODUSUL

PARTICIPANT

IN

CAMPANIA

DESTINATA

PERSOANELOR FIZICE:
1. Overdraft cu dobanda variabila compusa din IRCC + 4%/an
SECTIUNEA III - DURATA CAMPANIEI
3.1. Campania de vanzare promotionala a produsului mentionat in SECTIUNEA II se desfasoara
in perioada 1 – 31 August 2022 (inclusiv) si este dedicata exclusiv clientilor, persoane fizice, care
aplica si obtin Overdraft-ul (Descoperitul de cont) prin BT Pay.
SECTIUNEA IV - MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI
4.1. Campania „Overdraft cu dobanda variabila compusa din IRCC + 4%/an” dedicata persoanele
fizice se desfasoara exclusiv prin intermediul aplicatiei BT Pay.
4.2. Persoanele fizice care doresc sa beneficieze de oferta campaniei trebuie sa respecte cumulativ
urmatoarele:
- sa indeplineasca conditiile de eligibilitate ale bancii pentru obtinerea Overdraft-ului
(Descoperitului de cont) inclus in prezenta campanie;
- sa aplice cu succes pentru contractarea Overdraft-ului (Descoperitului de cont) din campanie
prin aplicatia BT Pay.
4.3. Se pot inscrie in prezenta campanie persoanele fizice care sunt deja clienti ai bancii la data
campaniei (respectiv au un cod client/CIF BT alocat de banca).
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4.4. Participantii la campanie vor putea beneficia de oferta doar daca produsul este destinat
categoriei de clienti din care acestia fac parte, conform categoriilor de clienti stabilite prin reguli
interne ale bancii. Banca isi rezerva dreptul sa anuleze cererile care nu se incadreaza in categoria
de clienti destinata persoanei care solicita produsul.
4.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament, urmand
ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestuia pe site-ul bancii.
4.6. Prezenta Campanie nu se cumuleaza cu alte Campanii aflate in derulare ale organizatorului,
indiferent de obiectul sau beneficiile acestora, participantii avand dreptul de a beneficia de o
singura Campanie.
SECTIUNEA V - DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. La aceasta Campanie pot participa toate persoanele fizice majore, clienti ai Organizatorului,
cetateni romani, avand deschis la banca pe numele lor un cont curent si un card de debit atasat
acestuia detinut in calitate de titular, care in perioada de desfasurare a campaniei aplica in BT Pay
pentru un Overdraft (Descoperit de cont).
5.2. Participantii la aceasta Campanie trebuie sa se incadreze in conditiile de eligibilitate
prevazute de normele si politicile de creditare ale Bancii Transilvania. Banca Transilvania SA isi
rezerva dreptul de a refuza acordarea acestor promotii oricarui participant care nu se incadreaza
in conditiile de eligibilitate prevazute de Banca Transilvania.
5.3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentate in
prezentul Regulament.
5.4. Nu pot participa la campanie angajatii Bancii Transilvania si cei ai Grupului Financiar BT.
5.5. Nu pot participa la campanie clientii BT care detin deja o linie de credit de tip Overdraft la
data inceperii campaniei, clientii Organizatorului care incaseaza drepturile de natura salariala de
la o companie cu conventie salariala la Banca Transilvania, acestia vor fi incadrati pe conditiile
negociate cu angajatorul acestora.
5.6. In situatia in care solicitantul de Overdraft prin BT Pay nu doreste sa beneficieze de dobanda
acordata in prezenta campanie, poate aplica intr-o unitate BT pentru varianta standard a
produsului.
SECTIUNEA VI - CARACTERISTICILE PRODUSULUI DIN CAMPANIA PENTRU
PERSOANE FIZICE
6.1. OVERDRAFT (DESCOPERIT DE CONT)
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Clientii care indeplinesc totalitatea conditiilor prevazute in normele interne ale bancii pentru
acordarea Overdraft-ului (Descoperitului de cont), cand aplica pentru obtinerea acestui produs
prin BT Pay, precum si conditiile din prevederile prezentului regulament si care formuleaza o
cerere pentru contractarea unui Overdraft (Descoperit de cont) prin intermediul aplicatiei BT Pay,
beneficiaza de dobanda variabila compusa din IRCC + 4%/an daca nu incaseaza drepturile de
natura salariala de la un angajator cu conventie la banca.
Daca clientul incaseaza drepturile de natura salariala de la un angajator cu care banca are
incheiata conventie, acesta va beneficia de dobanda negociata cu acesta, indiferent daca aceasta
dobanda negociata este mai mica sau mai mare decat cea oferita in cadrul prezentei campanii.
Participantii doritori pot afla de la propriul lor angajator daca acesta are sau nu conventie
incheiata cu banca.
SECTIUNEA VII – PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE si, dupa
caz, in conformitate cu alte prevederi legale aplicabile in acest domeniu.
7.1. Informatii privind operatorul de datelor cu caracter personal
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate
de catre operatorul: Banca Transilvania S.A. (cu datele de contact detaliate la sectiunea I din
prezentul Regulament), in calitate de organizator al campaniei.
7.2. Scopurile prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator, in
vederea:
•

Organizarii si desfasurarii Campaniei;

•

Oferirii beneficiilor Campaniei.

Va rugam sa aveti in vedere ca pentru incheierea si executarea contractului de credit aferent
produsului inclus in campanie, prelucrarea datelor cu carater personal se va realiza in
conformitate cu prevederile Notei de informare generale privind prelucrarea si protectia datelor
cu caracter personal apartinand clientilor BT, pe care o puteti regasi pe website-ul bancii
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www.bancatransilvania.ro, in cadrul Politicii de confidentialitate BT, sau la cerere in orice unitate
a bancii, precum si, dupa caz, in conformitate cu prevederile notelor de informare specifice
referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul solicitarii si/sau contractarii
respectivului produs BT.
7.3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru desfasurarea
Campaniei
Pentru derularea campaniei, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter
personal:
Nume, prenume, cod client BT (CIF BT), PAN (numar card) si alte date inscrise pe cardul de debit,
IBAN-ul contului curent, data contractarii Overdraft-ului prin aplicatia BT Pay, varsta
participantilor, angajatorul, tranzactii (aferente incasarilor de natura salariala in contul deschis
la BT).
7.4. Temeiul legal al prelucrarii
Temeiul legal al prelucrării este interesul legitim al bancii de incuraja contractarea unui Overdraft
inclus in campanie prin intermediul aplicatiei BT Pay.
7.5. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele personale prelucrate in scopurile prevazute de art. 7.2. nu este necesar sa fie dezvaluite
unor destinatari.
7.6. Perioada de stocare
De regula, datele participantilor la campanie sunt dintre cele pe care prevederile legale aplicabile
unei institutii de credit impun sa fie pastrate cel putin 5 ani de la incetarea relatiei de afaceri cu
clientul bancii participant la campanie. La finalul acestei perioade, datele vor fi sterse sau
anonimizate, cu exceptia cazurilor in care exista alte prevederi legale care impun pastrarea in
continuare a acestora (ex: datele care trebuie pastrate timp de 10 ani conform prevederilor actelor
normative aplicabile in domeniul contabilitatii sau timp de 10 ani de la incetarea relatiei de
afaceri conform Codului de procedura fiscala).

Pentru aplicantii care au depus cererea de Overdraft in aplicatia BT Pay, dar nu s-a incadrat in
conditiile de creditare ale bancii, se aplica perioadele de stocare prevazute in Nota de informare
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generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT.
7.7. Drepturile participantilor faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal
Organizatorul garanteaza participantilor exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul
general privind protectia datelor (GDPR), astfel cum se regasesc acestea prezentate detaliat in
sectiunea

dedicata

a

Politicii

de

confidentialitate

BT,

regasita

pe

website-ul

www.bancatransilvania.ro.
Participantii care au intrebari cu privire la aceste clauze și la protecția datelor lor cu caracter
personal sau doresc să isi exercite oricare dintre drepturile de mai sus, inclusiv dreptul de opozitie
cu privire la prelucrarea datelor lor pentru participarea la campanie pot trimite un email la
dpo@btrl.ro sau o cerere la sediul organizatorului indicat mai sus, cu mentiunea “in atentia
responsabilului cu protectia datelor”.
SECTIUNEA VIII - LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva
pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti romane competente.
Banca Transilvania
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