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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
CASTIGI O UMBRELA EFECTUAND TRANZACTII WU LA BANCA TRANSILVANIA! 

BANCA TRANSILVANIA – WESTERN UNION 
Perioada campaniei: 23 martie – 22 iunie 2015 

 
 
ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
Organizatorul prezentei promotii este Banca Transilvania SA, Str. G. Baritiu nr. 8, Cluj-Napoca, 
Romania, denumitǎ in continuare “Organizator”. 
 
Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este 
finalǎ si obligatorie pentru participanti.  
 
 
LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI 
Campania este organizatǎ si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in toate locatiile, la toate ATM-
urile Bancii Transilvania, precum si prin Internet Banking BT24.  
 
 
DURATA CAMPANIEI 
Aceasta campanie se va desfasura in perioada 23 martie – 22 iunie 2015. 
 
DREPTUL DE PARTICIPARE 
Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/resedinta legal 
stabilita in Romania si varsta peste 18 ani (Clienti eligibili). Nu pot participa la prezenta campanie 
angajatii Organizatorului, angajatii Agentiilor de Publicitate implicate in aceasta Campanie, 
angajatii Agentilor/Subagentilor Western Union, precum si sotul si rudele de gradul I (parinti, copii) 
ai tuturor celor mentionati anterior. 
 
 
MECANISMUL CAMPANIEI 
Fiecare persoanǎ care va utiliza serviciile de transfer de bani Western Union Money Transfer® in 
locatiile Bancii Transilvania, la ATM-urile BT si prin Internet Banking BT24 in perioada campaniei, in 
calitate de destinatar sau expeditor, la fiecare sase tranzactii efectuate la ghiseele bancii,  trei 
tranzactii efectuate la ATM si/sau prin Internet Banking BT24 va primi de la operator o umbrela 
personalizata. Fiecare client eligibil va primi, in momentul efectuarii primului transfer la ghiseu, 
un flyer/cupon. Pe acest flyer/cupon, functionarul bancar va aplica, cate o stampila pentru fiecare 
tranzactie efectuata la ghiseele bancii. Fiecare client care va prezenta talonul completat cu cele 
sase stampile aferente tranzactiilor va primi, fara tragere la sorti, o umbrela personalizata. 
Clientii care efectueaza transferurile la ATM si/sau prin Internet Banking BT24, la trei transferuri 
efectuate, pot sa isi ridice premiul de la orice unitate BT. 
 
In cazul in care, din motive logistice obiective, organizatorul se afla in imposibilitatea de a pune 
premiile la dispozitia castigatorilor, in momentul efectuarii celor sase tranzactii la ghiseu, acesta 
se obliga ca in termen de cel mult 35 de zile calendaristice sa ofere premiile, in mod gratuit. 
Castigatorul are obligatia de a oferi Organizatorului informatii actuale privind domiciliul sau, dupa 
caz, resedinta sa, in vederea livrarii premiului. Premiul oferit va fi inmanat doar clientului 
castigator. 
Pentru a participa la aceasta campanie promotionala, tranzactiile pot fi efectuate doar in locatiile 
Bancii Transilvania, la toate ATM-urile Bancii Transilvania, precum si prin Internet Banking BT24.   
In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea respectarii 
termenului mentionat anterior.  
Decizia organizatorilor in orice privinta este finala si legala pentru toti participantii. 
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Castigatorii nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii si nici sa ceara modificarea parametrilor 
premiilor.  
 
 
PREMIILE CAMPANIEI 
Premiile oferite in cadrul acestei Campanii sunt: 

 umbrele personalizate - castigatorii tuturor premiilor acestei campanii vor intra in posesia 
premiilor, dupa efectuarea a sase tranzactii la ghiseu, ca urmare a prezentarii flyer-
ului/cuponului campaniei continand cele sase stampile aferente tranzactiilor sau dupa 
efectuarea a trei tranzactii la ATM-urile bancii si/sau prin Internet Banking BT24. In cadrul 
campaniei se vor acorda 5.000 de premii, in valoare de 20.150 euro. 

 
 
REGULI GENERALE 
Prin participarea la promotie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii 
stabilite de regulamentul oficial al promotiei. In cazul in care Organizatorul constata ca un 
castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al 
promotiei, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin 
castigatorului, fara alte despagubiri sau plati din partea Organizatorului. 
 
Prin acceptarea premiilor, castigatorii isi exprima acordul ca numele lor sa fie facute publice, in 
cadrul actiunii de anuntare a castigatorilor campaniei si in alte tipuri de actiuni legate de aceasta. 
Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania 
prin publicare pe site-ul www.bancatransilvania.ro, fiind disponibil oricarui solicitant in mod 
gratuit, in orice locatie participanta a Bancii Transilvania. 
 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin 
intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in 
vigoare numai dupa aducerea la cunostinta publica. 
 
 
 
INCETAREA CAMPANIEI 
Prezenta Campanie poate inceta, la sfarsitul duratei de desfasurare a acesteia, in cazul aparitiei 
unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive 
independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. 
 
Nota*: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa 
intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca 
obligatiile asumate, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a 
cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. 
 
 
LITIGII 
 
Eventualele litigii apǎrute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe 
cale amiabilǎ sau in cazul in care aceasta nu va fi posibilǎ, litigiile vor fi solutionate de instantele 
judecǎtoresti romane competente de la sediul organizatorului. 
 
 
Banca Transilvania SA 

http://www.bancatransilvania.ro/

