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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Incarca-ti cartela telefonica prin BT24 Internet Banking sau Mobile Banking in perioada
1 -10 noiembrie si beneficiezi de 30% discount!

1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei
Campania “Incarca-ti cartela telefonica prin BT24 Internet Banking sau Mobile Banking in
perioada 1 -10 noiembrie si beneficiezi de 30% discount!” denumita in continuare Campania,
este organizata si desfasurata de Banca Transilvania S.A., denumita 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.BT24.ro.
2. Zona de desfasurare a campaniei
Aceasta Campanie se desfasoara exclusiv online, prin Internet si Mobile Banking BT24, sectiunea
“Cartele Telefonice” a site-ului BT24.ro

3. Durata campaniei
Campania se desfasoara exclusiv in perioada 1-10 noiembrie 2016.
4. Conditii de participare
La aceasta Campanie pot participa automat toti clientii Bancii Transilvania care au serviciul BT24
activ si in perioada mentionata la pct. 3 (durata campaniei) isi incarca cartela telefonica prin
intermediul aplicatiei de Internet si Mobile Banking, sectiunea „Cartele Telefonice„.
Participantii la campanie isi asuma obligatia de a consulta site-ul www.BT24.ro. pentru a afla
toate informatiile cu privire la conditiile campaniei.
5. Mecanismul campaniei
Orice persoana fizica sau juridica care este client BT24 si care incarca o cartela telefonica utilizand
sectiunea “Cartele Telefonice” din aplicatia de Internet si mobile Banking a Bancii Transilvania
(fie prin Internet BT24, fie prin mobile BT24) in perioada mentionata la pct. 3 (durata campaniei),
va beneficia de un discount de 30% din valoarea cartelei incarcate, in valoare de maxim 2 euro
(aceasta suma maxima se va calcula in echivalent lei, la cursul de schimb valutar euro/leu
practicat de BNR pentru ziua creditarii contului), discount care se aplica pentru o singura
incarcare din aceasta perioada, respectiv prima incarcare. Pentru celelalte incarcari din perioada
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campaniei nu se va aplica nici un discount. Discount-ul va fi acordat clientului in urmatoarea zi
lucratoare, dupa derularea operatiunii de incarcare, prin creditarea contului sau curent de lei
deschis la BT cu suma reprezentand discount-ul.
6. Prelucrarea datelor
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor cu
caracter personal stocate pe durata Campaniei. Organizatorul se angajeaza sa pastreze
confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta campanie si sa le utilizeze
conform prezentului regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
Participantii la campanie, persoane fizice si juridice, beneficiaza de toate drepturile prevazute de
Legea nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal 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
individuale(art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).
7. Incetarea campaniei
Prezenta Campanie va putea inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment
de forta majora de natura a face imposibila desfasurarea Campaniei sau daca Organizatorul decide
acest fapt, comunicand public respectivele modificari ale Regulamentului.
8. Litigii
Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator şi participantii la Campanie se vor rezolva pe
cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluţionate de instantele
judecatoresti romane competente.
Legea aplicabila derularii prezentei Campanii este legea romana.
9. Dispozitii finale
Regulamentul Campaniei este disponibil, cu titlu gratuit, pe pagina de web www.BT24.ro.
Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea participantilor de a respecta prevederile
prezentului Regulament.
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