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ACT ADIŢIONAL  
la REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

”CAMPANIA GEORGE TINERI” 

 
 

 

  Subscrisa, BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., institutie de credit, persoana 

juridica romana, cu sediul in Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 

6, sector 6, Bucuresti, România, cod postal 060013, 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, cod IBAN: RO39RNCB0002B00053474306 deschis la 

Banca Comerciala Romana S.A.-Centrala, societate comerciala pe actiuni administrata in sistem 

dualist, avand un capital social subscris si varsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 LEI, 

avand numar de Operator de date cu caracter personal 3776 si 3772, în calitate de Organizator al 

campaniei promoționale „CAMPANIA GEORGE TINERI”  (denumită în continuare 

„Organizator” sau „BCR”), 

 

PREAMBUL: 

➢ La data de 15.09.2021 a inceput campania promoționala „CAMPANIA GEORGE 

TINERI”, care urma a se desfășura pe întreg teritoriul României, în perioada 15.09.2021 – 

15.12.2021 inclusiv; 

 

➢ Produsele participante la Campanie erau produsele din oferta BCR destinate 

persoanelor fizice: George, cont curent si card, Pachetul Xteen.  

 

➢ Având în vedere secțiunea 2 din Regulament, respectiv pct. 2.5 ”Organizatorul își rezervă 

dreptul de a modifica și/ sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta 

si/sau întrerupe desfășurarea Campaniei. Orice modificări/ completări aduse prevederilor acestui 

Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea lor pe 

pagina de campanii BCR de pe: https://www.bcr.ro/ro/campanii.”; 

 

 

a intervenit prezentul Act Adițional la Regulamentul oficial al campaniei promoționale 

„CAMPANIA GEORGE TINERI”, după cum urmează: 

 

 
I. Subscrisa, Banca Comercială Română S.A., am hotărât modificarea SECTIUNII 3 – 

DREPTUL LA PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI, dupa cum urmeaza: 

 

3.1 La Campanie pot participa toate persoanele fizice cu varsta intre: 
- 14 si 18 ani, cu incuviintarea parintilor sau a unuia dintre urmatorii: tutore (dupa caz si instanta de 
tutela), curator (dupa caz si curator special) 

- toate persoanele fizice cu varsta intre 18 si 26 ani, si care achizitioneaza produsele/serviciile 
mentionate la pct. 2.3 in perioada campaniei si care pentru a fi considerati eligibili vor indeplini 
cumulativ urmatoarele conditii: 

a) sa fie persoane fizice rezidente; 

https://www.bcr.ro/ro/campanii
https://www.bcr.ro/ro/campanii


 2 

b) sa fi implinit varsta de 14 ani pana la data de 15 septembrie  2021 si sa nu fi implinit 26 ani pana 
la data de 31.12.2021; 

c) sa achizitioneze si sa utilizeze produsele/serviciile mentionate la pct. 2.3 in perioada Campaniei; 

d) sa efectueze, in perioada Campaniei, cel putin o tranzactie in suma minima de 10 RON cu 
produsele/serviciile mentionate la pct. 2.3,  pentru efectuarea de plati la comerciantii din tara si/sau 
strainatate, prin intermediul internetului sau prin George Internet Banking;  

e) sa aiba minim un login in George in intervalul de Campanie.  

f) sa fi obtinut incuviintarea de a participa la Campanie de la parinti ori de la tutore (dupa caz instanta 
de tutela) ori de la curator (dupa caz curator special); 
g) sa respecte conditiile din prezentul Regulament. 
h) sa opteze pentru primerea bursei de elev/ student in contul aferent produselor mentionate la pct. 
2.3. , conditie valabila doar pentru tragerea la sorti in vederea castigarii uneia dintre cele 20 de tablete 
Samsung Galaxy Tab A7 mentionate in sectiunea 4, la pct. 4.1 . 

 

 

 
II. Subscrisa, Banca Comercială Română S.A., am hotărât modificarea SECTIUNII 4 – 

DESCRIEREA PREMIILOR, dupa cum urmeaza: 

4.1 Premiile constau in 4121 boxe wireless (31 RON/ bucata, TVA inclus), 3249 casti wireless (43 
RON/ bucata, TVA inclus), 5 DJI Osmo Pocket 2 (2400 RON, TVA inclus), 20 tablete Samsung 
Galaxy Tab A7 (1300 RON/ bucata, TVA inclus). 

       4.2 Se vor acorda in total 7395 de premii, avand segmentarea de mai sus. 
 

 
 

III. Subscrisa, Banca Comercială Română S.A., am hotărât modificarea SECTIUNII 5 – 

TRAGEREA LA SORTI. ACORDAREA PREMIILOR, dupa cum urmeaza:  

3.4 La tragerea la sorti se va extrage un numar de 5 castigatori si un numar de 5 de rezerve (cate o 
rezerva pentru fiecare castigator) pentru premiile constand in 5 camere video DJI Osmo Pocket 2. 
De asemenea, se va extrage un numar de 20 de castigatori si 20 de rezerve pentru premiile 
constand in 20 de tablete Samsung Galaxy Tab A7. Premiile constand in 4121 boxe wireless si 
3249 casti wireless se vor acorda pe loc, in momentul deschiderii unuia dintre pachetele 
mentionate la punctul 2.3 din Regulament, in limita stocului disponibil. 

3.4.1 La tragerea la sorti se va extrage un numar total de 25 de castigatori. 

 

 

Prezentul Act Aditional a fost incheiat si semnat astazi 18.10.2021, in 3 exemplare la sediul 
Organizatorului din Calea Plevnei nr. 159, sector 6 Bucuresti. 
 

Denumirea/Adresa Organizatorului 
 
Banca Comerciala Romana S.A.,  
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, România 
 

 

 

 

 


