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

(denumit in continuare “ Regulamentul ”)  
“ Vino cu pensia la BCR si poti castiga 100 Lei in co nt ” 

  
 
Avand in vedere ca: 
 
Organizatorul campaniei “ Vino cu pensia la BCR si poti castiga 100 Lei in co nt ” (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: *2227 (*2BCR), apelabil din rețelele Vodafone, Orange, RCS 
RDS, Telekom; +4021.407.42.00 apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate la tarif normalal, 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, (denumita in continuare „Organizator ”); 

 
 
INTRUCAT 
 

 In conformitate cu prevederile punctului 11.2 din Regulament, Organizatorul Banca Comerciala Romana S.A  are 
dreptul sa modifice Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa anuntarea prealabila pe 
site-ul www.bcr.ro,  cu 1 zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor; 

 Organizatorul Banca Comerciala Romana S.A a decis modificarea REGULAMENTULUI, motiv pentru care a 
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 
 
Art. 2.1 Incepand cu Data Intrarii in Vigoare se modifica/ completeaza articolul 2.1 din cadrul REGULAMENTULUI si va 
avea urmatorul continut/ devine dupa cum urmeaza: 
 
2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 03.12.2021 - 04.03.2022 (inclusiv), urmand a fi 
desfasurata si organizata in unitatile BCR si pe website-ul www.bcr.ro, (unde se pot afla detalii despre aceasta), conform 
Mecanismului Campaniei ce face obiectul Sectiunii 3 din prezentul Regulament. 
 
Art. 4.1 Incepand cu Data Intrarii in Vigoare se modifica/ completeaza articolul 4.1 din cadrul REGULAMENTULUI si va 
avea urmatorul continut/ devine dupa cum urmeaza: 
 
4.1 Premiile constau in bani si sunt in valoare bruta de 100 lei  fiecare (valoare neta100 lei) care vor fi transferati in conturile 
curente in lei deschise la BCR ale castigatorilor persoane fizice, care au ales in perioada 03.12.2021 – 04.03.2022 sa isi 
deschida cereri de incasare a pensiei la BCR. 
 
Art. 4.4 Incepand cu Data Intrarii in Vigoare se modifica/ completeaza articolul 4.4 din cadrul REGULAMENTULUI si va 
avea urmatorul continut/ devine dupa cum urmeaza: 
 
4.4 Fiecare luna a campaniei este structurata astfel: 



a) prima luna; de la 03.12.2021 pana la 7.01.2022 

b) a doua luna: de la 08.01.2022  pana la 04.02.2022 
 
c) a treia luna: de la 05.02.2022  pana la 04.03.2022 
 
Art. 6.6 Incepand cu Data Intrarii in Vigoare se modifica/ completeaza articolul 6.6 din cadrul REGULAMENTULUI si va 
avea urmatorul continut/ devine dupa cum urmeaza: 
 
6.6 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului Segmente Activitati 
Curente si de Pasiv PF, la urmatoarea adresa: dpspf.segmente.mm@bcr.ro pana la data de 15.03.2022. Dupa aceasta 
data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie. Contestatiile se vor solutiona de catre Organizator, a carui 
decizie este definitiva. In cazul in care contestatarul va fi nemultumit de decizie, acesta se poate adresa instantelor 
judecatoresti, in conditiile legii. 
 
Art. 10.3 Incepand cu Data Intrarii in Vigoare se modifica/ completeaza articolul 10.3 din cadrul REGULAMENTULUI si va 
avea urmatorul continut/ devine dupa cum urmeaza: 
 
10.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului Segmente 
Activitati Curente si de Pasiv PF, la urmatoarea adresa: dpspf.segmente.mm@bcr.ro pana la data de 15.03.2022. Dupa 
aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie. 
 
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 5.01.2022. 
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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

„Vino cu pensia la BCR si poti castiga 100 lei in c ont”  
 
SECTIUNEA 1 – ORGANIZATORUL CAMPANIEI, DESTINATARI  
1.1 Organizatorul campaniei promotionale „Vino cu pensia la BCR si poti castiga 100 lei in c ont” este BANCA 
COMERCIALA ROMANA S.A., institutie de credit, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, 
Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, Sector 6, 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: RO93RNCB0002B00053474306 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, (denumita in continuare „Organizator” sau „BCR" ).  
1.2 Campania promotionala „Vino cu pensia la BCR si poti castiga 100 lei in c ont” , denumita in continuare „Campania” , 
se va derula sub prevederile prezentului Regulament (denumit in continuare „Regulament” ) care este obligatoriu pentru 
toti participantii.  
1.3 Campania se adreseaza:  
(i) oricarei persoane fizice care detine cel putin un cont curent activ la BCR cu card Mastercard atasat, deschis cu cel putin 
30 zile inainte de data inceperii Campaniei si care alege1 sa-si incaseze pensia intr-unul dintre acestea („Client existent” ) 
in perioada campaniei;  
(ii) oricarei persoane fizice care, desi nu detine conturi curente active la BCR la data intrarii in vigoare a prezentului 
Regulament, alege, in interiorul perioadei Campaniei mentionate la art. 2.1, sa-si deshida cel putin un cont curent la BCR 
cu card Mastercard atasat, in scopul (printre altele) incasarii propriei pensii („Client nou” ).  
1.4 Clientii mentionati la art. 1.3 vor fi denumiti in continuare „Participanti” .  
 
SECTIUNEA 2 - DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE  SI PRODUSELE/SERVICIILE PARTICIPANTE  
2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 03.12.2021 - 04.02.2022 (inclusiv), urmand a fi 
desfasurata si organizata in unitatile BCR si pe website-ul www.bcr.ro, (unde se pot afla detalii despre aceasta), conform 
Mecanismului Campaniei ce face obiectul Sectiunii 3 din prezentul Regulament.  
2.2 Regulamentul de desfasurare al Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.  
2.3 In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze sau sa prelungeasca perioada Campaniei, acest fapt va fi adus la 
cunostinta Participantilor prin publicarea informatiei pe website-ul www.bcr.ro, sau prin afisare la unitatile teritoriale, cu cel 
putin 1 zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.  
2.4 Produsele participante la Campanie sunt produsele din oferta BCR destinate persoanelor fizice:  
• Cont curent pentru incasarea pensiei si card Master card atasat contului curent.  
2.5 Pentru detalii privind Campania, Participantii pot solicita gratuit consultarea Regulamentului:  

 adresandu-se unitatilor BCR;  
 accesand portalul Organizatorului (www.bcr.ro);  
 prin email catre contact.center@bcr.ro;  
 telefonic la InfoBCR:*.2227), apelabil din orice retea nationala la tarif normal sau la +4021.407.42.00, apelabil din 

strainatate la tarif normal.  
 
SECTIUNEA 3 - DREPTUL DE PARTICIPARE. MECANISMUL CA MPANIEI  
3.1 La Campanie pot participa persoanele fizice care detin/ achizitioneaza produsele/serviciile mentionate la art. 2.4 si care, 
pentru a fi considerate eligibile, vor indeplini cumulativ urmatoarele conditii:  
a) sunt persoane fizice rezidente;  
b) au implinita varsta minima de 18 ani la data de 03.12.2021;  
c) inregistreaza la orice unitate BCR de pe teritoriul Romaniei, in interiorul perioadei de desfasurare a Campaniei, o cerere 
de virare pensie2 la casele de pensii cu care BCR are agreata conventie de virare pensie intr-unul dintre propriile conturi 
curente active care au card de debit atasat;  
d) nu a inregistrat o cerere de virare pensie descrisa la lit. c) in ultimele 3 luni anterior datei de 03.12.2021 (data de inceput 
a Campaniei);  
e) isi exprima in prealabil/exista consimtamant de marketing;  
 
------------------------------------- 
1 Prin sintagma “alege” se va intelege efectuarea unei cereri catre BCR in interiorul perioadei de desfasurare a Campaniei, prin care 
clientul solicita sa-si incaseze pensia intr-unul dintre conturile curente al carui titular este;  
2 Se vor lua in considerare cererile de pensie depuse atat de titularul dreptului de a primi acest venit, cat si cele depuse prin intermediul 
reprezentantilor legali (tutori sau curatori etc), imputerniciti sa deschida cereri de virare pensie) si care se incaseaza prin Casa Nationala 
de Pensii Publice (CNPP), Casa de Pensii a Ministerului Apararii Nationale (MAPN), Casa de Pensii a Miniterului Afacerilor Interne, Casa 
de Pensii a Bisericii Crestin Baptiste, Casa de Pensii si Ajutoare a Cultului Penticostal;   
 
 



f) respecta conditiile prezentului Regulament.  
g) au un numar de telefon mobil/fix valid, declarat / inregistrat in evidentele Organizatorului  
3.2 Ulterior inregistrarii cererilor descrise la lit. c) a art. 3.1, BCR le3 va retransmite Unitatilor teritoriale ale MApN (Ministerul 
Apararii Nationale), MAI (Ministerului Administratiei si Internelor), Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), Casei de 
Pensii a Bisericii Crestin Baptiste sau Casei de Pensii si Ajutoare a Cultului Penticostal, dupa caz, in vederea implementarii 
acestora.  
3.2 Nu pot participa la Campanie angajatii BCR.  
3.3 Participarea la Campanie este gratuita si benevola.  
 
SECTIUNEA 4 - DESCRIEREA PREMIILOR  
4.1 Premiile constau in bani si sunt in valoare bruta de 100 lei fiecare (valoare neta100 lei) care vor fi transferati in conturile 
curente in lei deschise la BCR ale castigatorilor persoane fizice, care au ales in perioada 03.12.2021 – 04.02.2022 sa isi 
deschida cereri de incasare a pensiei la BCR.  
4.2 Se vor acorda 1500 de premii, in valoarea totala bruta de 150,000 lei.  
4.3 In fiecare luna a campaniei vor fi desemnati 750 de castigatori.  
4.4 Fiecare luna a campaniei este structurata astfel:  
a) prima luna; de la 03.12.2021 pana la 7.01.2022  
b) a doua luna: de la 08.01.2022 pana la 04.02.2022  
 
SECTIUNEA 5 - MECANISMUL DE ACORDARE A PREMIILOR  
5.1 Modalitatea aleasa de Organizator pentru desemnarea castigatorilor premiilor acordate in prezenta Campanie este 
urmatoarea: in fiecare luna a Campaniei vor fi desemnati castigatori primii 750 de clienti persoane fizice care indeplinesc 
cumulativ conditiile descrise la art. 3.1.  
5.2 Castigatorii isi exprima acordul pentru ca sumele de bani ce fac obiectul premiilor sa fie transferate de BCR in conturile 
curente ale acestora.  
5.3 Departajarea castigatorilor se va face in functie de numarul alocat (ID-ul) cererii de incasare a pensiei.  
5.4 Organizatorul se obliga sa informeze castigatorii prin SMS in termen de 15 zile lucratoare de la data extragerii listei de 
castigatori si virarii premiului in contul deschis la BCR pentru incasarea pensiei. Acest termen poate fi depasit in situatii mai 
presus de diligentele Organizatorului.  
5.5 Un participant la Campanie nu poate castiga decat un premiu in cadrul acesteia. Dreptul asupra premiului nu poate fi 
transferat unei alte persoane.  
 
SECTIUNEA 6 – LIMITAREA RASPUNDERII  
6.1 Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze termenilor si 
conditiilor cuprinse in prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a 
Participantilor.  
6.2. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata la prevederile prezentului Regulament.  
6.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sau sanctionare a oricarui caz de 
frauda, abuz, tentativa de frauda sau orice alte activitati care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestei 
Campanii in conditiile prevazute de Regulament ori care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.  
6.4 Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea.  
6.5 Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere decurgand din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricaror 
daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de vreun premiu. Castigatorii isi asuma intreaga raspundere pentru 
acceptarea premiilor, Organizatorul neasumandu-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte 
nascute in urma acceptarii premiului sau in legatura cu aceasta.  
6.6 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului Segmente Activitati 
Curente si de Pasiv PF, la urmatoarea adresa: dpspf.segmente.mm@bcr.ro pana la data de 15.02.2022. Dupa aceasta 
data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie. Contestatiile se vor solutiona de catre Organizator, a carui 
decizie este definitiva. In cazul in care contestatarul va fi nemultumit de decizie, acesta se poate adresa instantelor 
judecatoresti, in conditiile legii.  
 
SECTIUNEA 7– TAXE SI IMPOZITE AFERENTE  
7.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa plateasca impozitul datorat pentru veniturile din premii realizate de 
catre fiecare castigator in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IV „Impozitul pe venit”.  
7.2 Premiile a caror valoare este mai mica de 600 lei inclusiv, sunt neimpozabile potrivit art. 110 (4) din Legii nr 227/2015 
privind Codul Fiscal. 
7.3 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a 
castigatorului. De la data virarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin proprietarului.  
 
------------------------------------- 
3 cererile descrise la lit. (c) a art. 3.1  
 



SECTIUNEA 8 – PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE  
8.1 Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile 
legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului 
General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.  
8.2 Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in 
privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum 
urmeaza: pentru desemnarea castigatorilor acestei Campanii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienti, produsele 
si serviciile BCR si prin transmiterea de informatii privind Campania in derulare.  
8.3 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in 
care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.  
8.4 Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi introduse in baza de date destinata consumatorilor de 
produse/servicii BCR si vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii 
obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiile in materie fiscala si in materia arhivarii. Dupa expirarea 
duratelor de stocare, este posibil ca Organizatorul sa anonimizeze datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru 
scopuri statistice.  
8.5 Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul 
la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la 
restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si 
dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor 
competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul 
de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail: dpo@bcr.ro  
8.6 Numele si prenumele castigatorilor si premiul castigat vor fi facute publice pe Intranet-ul companiei BCR.  
8.7 Pentru mai multe detalii legate de modul de exercitare a drepturilor si de celelalte scopuri si aspecte de prelucrare a 
datelor cu caracter personal in relatia cu clientii, va rugam sa accesati Politica de confidentialitate a BCR disponibila la 
urmatorul link: https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea.  
 
SECTIUNEA 9 – INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI PR OMOTIONALE. FORTA MAJORA  
9.1 Campania va putea fi intrerupta/incetata inainte de termen doar in caz de forta majora si/sau caz fortuit (asa cum sunt 
acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorului.  
9.2 In situatia aparitiei vreunuia dintre cazurile descrise la art. 9.1, Organizatorul va anunta participantii pe portalul 
www.bcr.ro sau prin afisare in unitatile teritoriale.  
9.3 In situatiile avute in vedere la art. 9.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor autoritati 
publice competente.  
9.4 Pentru situatiile avute in vedere la pct. 9.1 si pct. 9.2, Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre participanti cu privire 
la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.  
 
SECTIUNEA 10 - LEGEA APLICABILA. LITIGII  
10.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in 
cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Organizatorului.  
10.2 Legea aplicabila este legea romana.  
10.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Departamentului Segmente 
Activitati Curente si de Pasiv PF, la urmatoarea adresa: dpspf.segmente.mm@bcr.ro pana la data de 15.02.2022. Dupa 
aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.  
 
SECTIUNEA 11 - ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI  
11.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil 
prevederile prezentului Regulament. 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 castigatorului, 
fara alte despagubiri sau plati.  
11.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa 
anuntarea prealabila pe site-ul www.bcr.ro, cu o zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. 
 
Denumirea/Adresa Organizatorului Banca Comerciala Romana S.A.,  
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti, România  
 
Director Executiv Adjunct,  
Produse si Segmente Retail  
Vlad Hutuleac 
 
Supervizor,  
Biroul Segmente Clienti Mass Market  
Sabina Ancuta Toma 


