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Regulamentul Concursului “Fii castigator cu BCR LEASING” organizat de BCR LEASING IFN SA 
 
 
 
 
 
Art.1. Organizatorul 
1.1 Organizatorul concursului „Fii castigator cu BCR LEASING” este S.C. BCR LEASING IFN S.A. cu 
sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, et.1 , intrarea E, Sector 3 inregistrata la Registrul Comertului 
Bucuresti sub nr.[J40/3213/2001], avand  codul unic de înregistrare RO 13795308, inregistrata in registrul de 
evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 2295 si este denumit in continuare 
“Organizator”.  
 
Art.2. Participare 
 
Art.2.1. La acest concurs pot participa numai consultantii/reprezentantii de vanzari, angajati ai 
dealerilor/furnizorilor de autovehicule (denumiti in continuare “Vanzator/i”)  care au calitatea de parteneri ai 
Organizatorului , care au mijlocit incheierea de contracte de leasing financiar/credit de catre Organizator cu 
Utilizatorii/Clientii, in perioada derularii concursului. 
 
Art.2.2. Prin partener al Organizatorului se intelege orice persoana juridica romana, dealer/furnizor, care are 
ca obiect de activitate comertul cu autovehicule, ce vor face obiectul finantarii in conditiile unui contract de 
leasing financiar/credit incheiat de Organizator cu utilizatorii/clientii sai.  
 
Art.2.3. Contractele de leasing financiar/credit mentionate la art. 2.2 sunt denumite “Contracte de 
leasing/credit - “Fii castigator cu BCR LEASING”. Consultantii/reprezentantiide vanzari ai partenerilor 
Organizatorului (denumiti in continuare Vanzatori) sunt persoane fizice care, in perioada .derularii concursului 
sunt angajati la dealeri/furnizori de autovehicule, parteneri ai Organizatorului. 
 
 
Art. 2.4  Concursul se va derula sub prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti 
participantii.  
 
Art.2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a accepta sau refuza participarea la concurs a unui / unor  
consultanti/reprezentanti de vanzari angajati ai dealerilor/furnizorilor. 
 
 
Art. 2.6 Regulamentul oficial de desfasurare a Concursului “Fii castigator cu BCR LEASING”  este disponibil 
in mod gratuit oricarui participant si publicat pe site-ul wwww.bcr-leasing.ro. 
Pentru detalii privind Concursul participantii pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, dupa cum 
urmeaza:  
a) adresandu-se BCR Leasing la sediul situat in Bucuresti, Sector 3, Calea Victoriei nr. 15, et. 1, intrarea E,  
sau la agentiile teritoriale BCR Leasing din tara, conform Anexei 1 la prezentul Regulament si parte integranta 
din acesta. 
c) apeland BCR Leasing, (serviciu disponibil intre orele (9.00 – 17.30) la urmatoarele numere de telefon 
0731.700.070/021.323.73.10, apelabil din orice retea nationala sau apelabil la tarif normal din strainatate.  
 
Art. 2.7 In cazul in care Organizatorul constata neindeplinirea si/sau nerespectarea  conditiilor stipulate de 
prezentul Regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce  revin 
participantilor si castigatorilor, fara a datora despagubiri sau compensatii.   
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Art. 2.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca aceste 
modificari sa intre in vigoare  dupa anuntarea prealabila a participantilor prin afisare la sediu sau agentiile  
BCR Leasing (punctele de lucru). Anuntul  se va face de catre Organizator cu cel putin 5 zile inainte de 
intrarea in vigoare a modificarilor.  
 
Art. 2.9  Concursul va putea fi intrerupt sau incetat inainte de expirarea duratei in caz de forta majora si/sau 
caz fortuit precum si printr-o decizie a Organizatorului, situatie ce urmeaza a fi adusa la cunostinta 
participantilor inscrisi in concurs cu cel putin 30 zile inainte de data incetarii, prin email la adresa de email 
comunicata de participanti.  
 
Art. 3. Mecanismul promotiei. Premiile 
 
Art.3.1. Pentru orice contract de leasing/credit incheiat de Organizator in perioada derularii concursului, 
exclusiv ca urmare a diligentelor Vanzatorului, care a intermediat incheierea Contractului de leasing/credit - Fii 
castigator cu BCR LEASING se atribuie premii, care constau exclusiv in tichete cadou. In vederea stabilirii 
tranzactiilor mijlocite de catre Vanzator, este necesara existenta la dosarul de finantare aferent tranzactiilor 
respective, a confirmarii scrise a Clientului cu privire la promovarea de catre Vanzator cu prioritate a 
produselor Organizatorului, fapt ce a condus la finalizarea cererii de finantare inaintate de catre Client, sens in 
care Clientul va semna documentul  - Anexa 3 la prezentul Regulament si parte integranta din acesta,  
document ce va ramane in original de Organizator. 
 Tichetele cadou reprezinta contravaloarea unui procent din valoarea comisionului de analiza dosar perceput 
utilizatorilor/clientilor intermediati si a fost stabilit tinand cont de volumul de vanzari derulat prin intermediul 
consultantilor/reprezentantilor de vanzari angajati la dealer/furnizori. 
Procentul standard este de 80% din valoarea comisionului de analiza dosar perceput utilizatorilor/clientilor 
intermediati, iar ce depaseste acest procent, este aprobat de catre Directoratul BCR LEASING tinand cont de 
propunerile venite din partea Directiei Vanzari. 
Obligatia Organizatorului de a atribui premiiile constand in tichete cadou, ia nastere la data livrarii obiectului 
finantarii in sistem leasing/credit catre Utilizator/Client, cu conditia receptionarii cel putin a unei copii a 
procesului verbal de predare/primire bun.  
 
Art.3.2. Pentru realizarea unei evidente corespunzatoare a contractelor intermediate de catre fiecare dintre 
Vanzatori, Organizatorul va pune la dispozitia acestora, pe perioada derularii concursului, adresa de e-mail a 
persoanei angajate a BCR Leasing, care este responsabila cu gestionarea concursului. 
 
Art.3.3. Situatia centralizata a livrarilor efectuate de catre fiecare vanzator in luna de referinta, poate fi 
transmisa la sfarsitul lunii, printr-un e-mail la adresa pusa la dispozitie Anexa 2 la prezentul Regulament si 
parte integranta din acesta (anexa de plata comision pentru tichete cadou), sau in original  (prin curierat, 
posta, etc.) cel tarziu pana la data de 15 a lunii imediat urmatoare lunii la care ne referim. 
 
Situatia trebuie sa contina urmatoarele: 

 Nume/prenume vanzator angajat la dealer/furnizor 

 CNP 

 Localitate vanzator 

 Utilizator/client 

 Tip obiect 

 Pret CIP (fara TVA) 

 Moneda contract 

 Comision analiza dosar  

 Comision Vanzator 

 Responsabil contract BCR LEASING 
 

Art.3.4. Pe baza informatiilor receptionate conform Art.3.3. Organizatorul va intocmi, in primele 20 zile 
lucratoare ale lunii imediat urmatoare lunii de referinta, situatia  contractelor intermediate de fiecare dintre 
Vanzatori. 
 
Art.3.5. In cazul in care un Vanzator devine, in perioada prezentului concurs, angajatul unui partener al 
Organizatorului, altul decat partenerul de la inceputul concursului , premiile acumulate si neplatite pana la 
acea data urmeaza sa fie acordate Vanzatorului in cauza, conform prevederilor prezentului Regulament.  
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Art.3.6. Pentru un Contract de leasing/Credit - Fii castigator cu BCR LEASING, premiul se atribuie unei 
singure persoane, neexistand posibilitatea impartirii premiului obtinut in urma incheierii Contractului de 
leasing/Credit - Fii castigator cu BCR LEASING  intre doua sau mai multe persoane.  
 
Art. 4. Conditii de validitate 
 
Art.4.1. Pentru ca un Vanzator sa poata primi contravaloarea premiului acumulat in decursul unei luni este 
obligatorie indeplinirea cumulativa a condiitiilor de la Art.3 
 
Art.4.2. Responsabilii de contracte ai BCR LEASING IFN verifica situatia centralizata a dosarelor trimise catre 
BCR LEASING, de catre consultantii/reprezentantii de vanzari auto si confirma faptul ca acestia sunt in 
masura sa beneficieze de premiul aferent. 
 
Art.5. Acordarea contravalorii  premiului acumulat 
 
Art.5.1. Contravaloarea  premiului acumulat pe parcursul unui luni calendaristice de catre fiecare Vanzator 
participant la concurs va fi acordata de catre Organizator in intervalul 5 - 20 al lunii imediat urmatoare lunii de 
referinta. 
 
Art.5.2. Contravaloarea  premiilor acumulate va fi acordata sub forma de tichete cadou SMART PASS, cu 
valoare de 50 lei fiecare, calculul bonificatiei facandu-se conform procedurii privind definirea cadrului general 
de vanzare a produselor BCR Leasing  
 
Art.5.3. Tichetele cadou reprezentand contravaloarea premiilor aferente fiecarui Vanzator in conditiile 
prezentului Regulament  vor fi transmise fiecarui Vanzator prin posta sau prin predare directa catre acesta, la 
sediul partenerului sau al Organizatorului. Organizatorul nu este responsabil in nicio situatie de neprimirea 
sau neridicarea premiilor de catre Vanzatori.  
 
Art. 6. Taxe si impozite 
 
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul de 10% din contravaloarea tichetelor 
cadou acordate, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în 
sarcina exclusiva a Vanzatorilor. 
 
Art.7. Diverse 
 
Art.7.1. Inscrierea la Concurs a Vanzatorilor, in scopul participarii, prezuma cunoasterea regulamentului si 
acordul participantilor pentru clauzele acestuia. Prin parcurgerea etapelor privind inscrierea la Concurs, 
conform art. 7.2. Vanzatorul atesta ca a luat la cunostinta si este de acord cu prevederile prezentului 
Regulament de concurs, obligandu-se sa le respecte. 
 
Art.7.2. Inscrierea la concurs a Vanzatorilor se face in baza transmiterii unui e-mail si a actului de identitate 
(in copie) catre responsabilii de contracte ai BCR LEASING IFN SA, ulterior informatiile fiind transmise catre 
persoana responsabila cu gestiunea concursului,  
 
Art.7.3. Organizatorul nu îsi va asuma responsabilitatea pentru: 

 Transmiterile/receptionarile de informatii sau rapoarte dupa terminarea concursului; 

 Cererile transmise la alta adresa de e-mail decat cea pusa la dispozitie, sau trimise la adresa indicata 
dar care din motive tehnice mai presus de vointa Organizatorului nu au ajuns la acesta din urma; 

 Probleme legate de deficiente in conexiunea la Internet, provider etc;  

 Situatiile in care mai multe persoane revendica premiul corespunzator  aceluiasi contract de 
leasing/credit incheiat, caz in care Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda pe perioada 
nedeterminata acordarea premiului aferent Contractului in cauza.  

 
Art. 8. Litigii 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Vanzatori se vor rezolva pe cale amiabila, si in cazul in care 
acest lucru nu va fi posibil , vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane, competente in 
conformitate cu legislatia romana aplicabila. 
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Art.9. Durata concursului 
 
Concursul se desfasoara pe o perioada de 12 luni, incepand cu data emiterii prezentului Regulament, cu 
posibilitatea prelungirii automate cu perioade succesive de inca 12 luni , daca Organizatorul nu emite o 
decizie de incetare a derularii acestuia. 
 
Prezentul Regulament a fost incheiat si semnat astazi 3 ianuarie 2018 la Bucuresti, in 1 exemplar. 
originale care raman la Organizator. 
 
Organizator  
 
BCR LEASING IFN SA 
 


