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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE VANZARE “CASTIGA 150 DE LEI CU STAR 

CARD” 

 

 I. Organizatorul campaniei si regulamentul oficial al campaniei   

Campania “CASTIGA 150 DE PUNCTE CU STAR CARD” denumita in continuare Campania, 

este organizata si desfasurata de Banca Transilvania S.A, cu sediul central în Cluj-Napoca, 

str. George Baritiu, nr. 8, cod 400027, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe 

langa Tribunalul Cluj sub nr J12/4155/1993, avand Codul Unic de Inregistrare 5022670 si 

numar de Operator de date cu caracter personal 8728, denumit in continuare Organizator.  

Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ai carui 

termeni si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii.   

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand Regulamentul, urmand ca astfel de 

modificari sa intre in vigoare in momentul comunicarii lor prealabile catre participanti 

prin afisare pe site-ul www.bancatransilvania.ro 

 

II. Durata campaniei 

Campania se desfasoara in perioada 24 august – 31 decembrie 2015. 

Banca Transilvania isi rezeva dreptul de a decide unilateral si in orice moment modificarea 

duratei Campaniei „ CASTIGA 150 DE PUNCTE CU STAR CARD”, decizia urmand a fi 

comunicata participantilor cu cel putin 2 zile inainte de modificare, prin afisarea pe site-

ul www.bancatransilvania.ro 

 

III. Conditii de participare 

La aceasta campanie participa si obtin premiile constand in 150 de puncte Star BT toate 

persoanele fizice care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

1. Clienti care contracteaza un credit PF de consum si/sau credit pentru investitii 

imobiliare in perioada campaniei 24 august – 31 decembrie 2015 . Oferta nu este 

valabila pentru creditele APIA sau credite novate de la Volksbank Romania S.A.  

De-asemenea, prezenta campanie nu se adreseaza clientilor care au aplicat in 

Campania “Bank to school”; 

2. In perioada 24 august  – 31 decembrie 2015 solicita si sunt eligibili pentru 

emiterea unui card de credit Star Forte in calitate de titular (100 puncte), 

respectiv card de posesor desemnat (50 de puncte pentru posesorul desemnat). 

3. Nu detin un card de credit Star Forte valid in calitate de titular la momentul in 

care aplica pentru card in cadrul acestei promotii. Nu pot participa la campanie 

angajatii Bancii Transilvania si cei ai grupului financiar BT, sotii, precum si rudele 

si afinii de gradul I si II ai acestora. 
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Regulamentul Oficial al Campaniei este completat de Regulamentul Oficial al Programului 

de plata in rate fara dobanda “Star” si Regulamentul Oficial al Programului de loialitate 

“Star”.  

4. Mecanismul campaniei  

Fiecare client Banca Transilvania care contracteaza un credit PF de consum si/sau credit 

pentru investitii imobiliare si care in perioada 24 august – 31 decembrie 2015 solicita in 

calitate de titular un card de credit Star Forte, sub conditia sa fie si eligibil in acest sens, 

va beneficia de 100 de puncte Star, ulterior emiterii cardului. De asemenea, in cazul in 

care clientii titulari de card inregistreaza un posesor desemnat, acesta din urma castiga 50 

de puncte. 

Premiul va fi acordat de organizator in luna urmatoare emiterii cardului.  

 

5. Premiile campaniei  

Fiecare premiu acordat in cadrul acestei Campanii consta in: 

- 100 de lei in puncte Star pe cardul Star Forte emis pe titular, transferate in luna 

ulterioara emiterii cardului. 

- 50 de lei in puncte Star pe cardul Star Forte emis pe posesor desemnat, 

transferate in luna ulterioara emiterii cardului. 

 

Participantii la campanie vor intra in posesia premiului in luna urmatoare emiterii cardului 

Star. 

Castigatorii vor trebui sa utilizeze cardul pana in data de 30 iunie 2016. In caz contrar, 

punctele alocate vor fi retrase. 

 

6. TAXE SI IMPOZITE 

Punctele bonus acordate de BANCA se incadreaza  in prevederile Codului fiscal fiind 
neimpozabile. 
 
 
7. Prelucrarea datelor  

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia  

datelor personale stocate pe durata Campaniei. Organizatorul se angajeaza sa pastreze 

confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta 

campanie si sa le utilizeze conform prezentului regulament Oficial si legislatiei in vigoare.  

Participantii la campanie, persoane fizice, beneficiaza de toate drepturile prevazute de 

Legea nr. 677/2001 privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei:  

dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie 

asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii 
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individuale(art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).  

 

8. Incetarea campaniei  

Prezenta Campanie va putea inceta inainte de 31 decembrie 2015 numai in cazul 

producerii unui eveniment de forta majora de natura a face imposibila desfasurarea 

Campaniei sau daca Organizatorul decide acest fapt, comunicand public respectiva 

modificare a Regulamentului. 

 

9. Litigii 

Eventualele neintelegeri aparute între Organizator şi participanţii la Campanie se vor 

rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 

soluţionate de instanţele judecatoresti romane competente. 

Legea aplicabila derularii prezentei Campanii este legea romana.  

 

9. Dispozitii finale 

Prezenta campanie nu se cumuleaza cu alte campanii ale organizatorului aflate in 

derulare, indiferent de obiectul sau beneficiile acestora, participantii avand dreptul de a 

beneficia de o singura campanie, la libera alegere.  

Regulamentul Campaniei este disponibil, cu titlu gratuit, pe site-ul 

www.bancatransilvania.ro.  

Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea participantilor de a respecta 

prevederile prezentului Regulament. 
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