
ACT ADITIONAL NR . 1 (denumit in continuare “ Actul Aditional”) 
LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE PROMOVARE 

„INVESTESTE IN VIITORUL TAU”  
(denumit in continuare “ Regulamentul”) 

  
 
 
Avand in vedere ca: 
 
Organizatorul campaniei „Investeste in viitorul tau” ( denumita in continuare „Campania”) este Banca 
Comerciala Romana S.A., institutie de credit, persoana juridica romana, cu sediul in Calea Victoriei, nr. 15, 
Sector 3, Bucuresti, cod postal 030023, avand Codul Unic de Inregistrare RO 361757, inregistrata in 
Registrul Comertului sub nr. J40/ 90/ 1991, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-
40-008/1999, cont bancar cod IBAN: RO39RNCB0002B00053474306 deschis la Banca Comerciala 
Romana S.A.- Centrala, societate pe actiuni administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris 
si varsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 RON, SWIFT: RNCB RO BU, Site: www.bcr.ro, Email: 
contact.center@bcr.ro, InfoBCR: *2BCR (*2227) apelabil la tarif normal din rețelele naționale Vodafone, 
Orange, RCS RDS, Telekom sau +4021.407.42.00, apelabil la tarif normal din străinătate, fiind inregistrata 
la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date 
cu caracter personal sub notificarile nr. 3776 si nr. 3772, reprezentata legal prin Eleni Skoura, Director 
Executiv Directia Produse si Segmente Retail si Marian Oprea, Sef Departament Managementul 
Produselor de Asigurare Retail (denumita in continuare „Organizator”); 
 
Si 
 
BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group S.A, o societate constituita si functionand in conformitate 
cu legile din Romania, administrata in sistem dualist, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/17847/2005, cod unic de înregistrare 18066920, operator de date cu caracter personal inregistrat la 
ANSPDCP sub nr. 4822, inregistrata in Registrul Asiguratorilor sub nr. RA_055/28.11.2005, având sediul 
social în Bucureşti, str. Rabat, nr. 21, etajele 2, 3 şi 4, sector 1, România,  reprezentata legal prin doamna 
Daniela Niculina Vasile – Membru Directorat si domnul Octavian Cosenco – Membru Directorat, denumita 
in continuare „Co-organizator” sau  „BCR Asigurari de Viata”.   
 
SAI Erste Asset Management S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, B-dul 
Aviatorilor, nr. 92, Sector 1, persoana juridica romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al 
Municipiului Bucuresti, sub nr. J40/17060/07.10.2008, autorizata de CNVM prin Decizia nr. 98/21.01.2009 
si inregistrata cu numarul PJR05SAIR/400028 in Registrul Public al Autoritatii de Supraveghere Financiara, 
operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr. 0017716, reprezentata legal prin 
domnul Dragos Neacsu – presedinte/director general si doamna Alina Pica – director executiv, denumita 
in continuare „Co-organizator” sau „SAI Erste”. 
 
(denumiti in continuare „Co-organizatori”); 
 
 
INTRUCAT 
 

 In contextul situatiei actuale generate de epidemia cu COVID -19, Organizatorul si co-organizatorii 
sunt obligati sa respecte legislatia privind combaterea virusului COVID-19, inclusiv, dar fara limitare 
la Decretul privind instituirea starii de urgenta si Ordonantele militare ulterioare, iar acest lucru 
presupune masuri adecvate legate de organizarea concursului si posibilitatea modificarii acestuia; 

 In conformitate cu prevederile Art 10.2 din Regulament, Organizatorul si co-organizatorii au dreptul 
sa modifice Regulamentul, caz in care participantii vor fi informati cu cel putin 1 zi inainte de intrarea 
in vigoare a modificarii; 

 
Organizatorul si co-organizatorii au decis modificarea Art. 5.6 din Regulament, motiv pentru care au incheiat 
urmatorul Act Aditional in conditiile si termenii specificati mai jos: 
 
 



Sectiunea 1     DEFINITII SI INTERPRETARE 
1.1 Cu exceptia cazului în care se prevede altfel, termenii si expresiile definiti in Regulament, inclusiv prin 
trimiterea la un alt document, vor avea acelaşi inteles atunci cand vor fi utilizati in acest Act Aditional. 
1.2 In acest Act Aditional, cuvintele la singular vor include si pluralul si vice versa, iar cuvintele la genul 
masculin vor include genurile feminin si neutru şi vice versa.  
1.3 Impartirea acestui Act Aditional in Sectiuni se realizeaza doar în scopul de a facilita trimiterile facute in 
cuprinsul acestuia si nu va afecta interpretarea Actului Aditional. Orice trimitere la „acest/ prezentul Act 
Aditional”, „potrivit acestui/ prezentului Act Aditional”, „la acest/ prezentul Act Aditional” precum si la orice 
alti termeni similari se va referi la prezentul Act Aditional in integralitatea sa si nu la anumite Sectiuni sau 
parti din acesta, si va include orice acord sau instrument suplimentar sau aflat in conexiune cu acest Act 
Aditional. 
 
Sectiunea 2 MODIFICARI ALE REGULAMENTULUI 
 
2.1 Incepand cu data de 10 aprilie 2020 (Data Intrarii in Vigoare) se modifica Articolul 5.6  din cadrul 
Sectiunii 5 Tragerea la sorti. Acordarea premiilor , care va avea urmatorul continut: 
 
Pentru a intra in posesia premiilor constand in bunuri, fiecare castigator va comunica Organizatorului - in 
momentul in care Organizatorul il contacteaza telefonic pentru anuntarea premiului castigat si a modului in 
care va intra in posesia premiului - o adresa de e-mail valida la care doreste sa primeasca premiul in format 
electronic. Prin transmiterea in format electronic a voucherului eMag in valoare de 600 RON pe adresa de 
email comunicata de catre castigator Organizatorului, premiul se considera predat, iar e-mailul transmis de 
catre Organizator constituie dovada predarii premiului catre castigator, iar castigatorul nu poate avea alta 
pretentie materiala fata de Organizator si/sau co-organizatori. 
 
 
Sectiunea 3 DISPOZITII FINALE 
 
3.1 Prevederile prezentului Act Aditional fac parte integranta din Regulament, celelalte prevederi ale 
acestuia care nu au fost modificate prin prezentul Act Aditional ramanand nemodificate. 
 
3.2 Prezentul Act Aditional a fost semnat astazi 9 aprilie 2020.  
 
Organizator 
 
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co-organizatori 
 
BCR ASIGURARI DE VIATA  
VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 
 
SAI Erste Asset Management S.A.  
 
 

 
 


