REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
„Dobândă promoțională – Client fidel”
Perioada campaniei: 1 Februarie 2021 – 30 Aprilie 2021

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii și condițiile
de desfășurare a Campaniei promoționale inițiată de Organizator și se adresează unei
anumite categorii de Participanți, anume desemnată de Organizator:
Art.1 Organizatorul
(1) Organizatorul Campaniei „Dobândă promoțională – Client fidel” (denumită în cele
ce urmează "Campania") este: BSG Credit IFN SA, cu sediul în Municipiul Baia Mare,
Strada Salcâmului, Nr. 1, Județ Maramureș, având CUI 39806419 și număr de
înregistrare în Registrul Comerțului J24/1297/2018, înregistrată în Registrul General al
BNR sub numărul RG-PJR-25-110341 și în Registrul Special sub numărul RS-PJR-25110122.
(2) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament
(denumit în continuare „Regulamentul”), este finală și obligatorie pentru participanți.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul
Campaniei, prin întocmirea unor acte adiționale la prezentul Regulament, urmând ca
astfel de modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiționale ce conțin
aceste modificări.
Art. 2 Durata campaniei și aria de desfășurare
(1) Campania „Dobândă promoțională – Client fidel”, organizată și desfășurată în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament pe întreg teritoriul României, va
începe la data de 01.02.2021 ora 00:00 și se va încheia la data de 30.04.2021 ora
24:00.
(2) În situația în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească această
Campanie, acest fapt va fi adus la cunoștința publică, prin modalitățile prevăzute la
Art. 5.
(3) Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul este întocmit și este
disponibil, în mod gratuit, pe website-ul https://www.bsgcredit.ro/ cât și la sediul
Agenției Traian din Baia Mare.
BSG Credit IFN SA Sediul Central: Revolution Business Center, B-dul Unirii, nr. 20, S33, Baia Mare, Jud. Maramureș, Cod Fiscal: 39806419, Nr.
Înregistrare în Registrul Comerțului: J24/1297/2018, Societate înregistrată în Registrul General sub nr. RG-PJR-25-110341 și în Regsitrul Special sub
nr. RS-PJR-25-110122, Capital social: 2.000.000 lei, adresă web: www.bsgcredit.ro, adresă e-mail: suport@bsgcredit.ro, Tel. 0374-650.650.

Art. 3 Dreptul de participare/condiții de participare la campanie
(1) La această Campanie poate participa orice persoană fizică ce îndeplinește
cumulativ următoarele condiții și care va fi denumită în continuare “Participantul”:
- în perioada de desfășurare a Campaniei Participantul a inițiat o cerere de Credit
Simplu și Rapid, iar acesta a fost acordat în perioada de desfășurare a campaniei sau
în termen de maximum 15 zile de la data încheierii campaniei;
- participantul a mai beneficiat de cel puțin 2 produse de credit Credit Simplu și Rapid
anterior (înainte sau în perioada de desfășurare a Campaniei) și care sunt în status
„Lichidat”.
BSG Credit IFN SA își rezervă dreptul de a refuza acordarea acestei promoții oricărui
participant care nu îndeplinește condițiile de eligibilitate enumerate mai sus cât și cele
prevăzute de normele și procedurile interne ale acesteia.
Creditul se consideră a fi acordat de Organizator la data comunicării mesajului de
confirmare către Împrumutat de către BSG Credit IFN pentru creditele acordate prin
mijloace de comunicare la distanță sau la data semnării contractului de credit de
ambele părți în cazul creditelor încheiate în agențiile teritoriale ale creditorului.
Art. 4 Oferta promoționala/caracteristici credit
(1) Organizatorul acordă în cadrul acestei Campanii, pentru clienții fideli, (clienți care
au mai beneficiat de cel puțin 2 produse de Credit Simplu și Rapid în trecut), 25%
reducere la dobânda standard aferentă Creditului Simplu și Rapid, pe toată durata
creditului, după cum urmează:
• Creditul simplu și rapid:
- Dobândă promoțională: 0,9%/zi (reducere 25% la dobânda standard de 1,2%/zi
aferentă acestui tip de credit) pe toată durata creditului;
- Perioada de acordare a creditului: 5-30 zile;
- Valoare credit: sume cuprinse între 200 și 1.000 de lei;
- Comision de analiza: 0 lei;
- Comision de administrare: 0 lei;
- Dobândă aplicabilă în cazul prelungirii creditului: 0,9%/zi;
- Dobândă penalizatoare: 0,91%/zi.
(2) Dobânda promoțională se va aplica la Creditul Simplu și Rapid acordat
Participantului în perioada de desfășurare a Campaniei, cu condiția ca Participantul să
fi beneficiat anterior de cel puțin 2 credite de acest tip și care sunt în status „Lichidat”.
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(3) Dobânda promoțională se acordă pe toată durata creditului.
(4) În cazul în care se solicită prelungirea creditului acordat cu dobândă promoțională,
de la data scadenței/data efectuării prelungirii se va aplica dobânda promoțională de
0,9%/zi.
(5) În cazul în care creditul nu este rambursat integral până la data scadenței, din ziua
imediat următoare scadenței se vor calcula penalități în cuantum de 0,91%/zi aplicate
la capitalul restant.
(6) Reducerea promoțională nu se cumulează cu celelalte promoții aflate în
desfășurare.
(7) Reducerea promoțională se poate aplica în cazul refinanțării contractelor existente,
cu condiția ca participantul să fii beneficiat în trecut de cel puțin 2 credite de tipul
Creditul simplu și rapid.
(8) Organizatorul nu va aproba cererile și nu va acorda împrumutul, în cazul în care
Participanții nu îndeplinesc integral condițiile de eligibilitate stabilite de către
Organizator, prin prisma legislației relevante în domeniu și a normelor și procedurilor
interne ale acestuia.
Art 5. Suspendarea/ încetarea campaniei promoționale
(1) Campania promoțională va putea fi suspendată ori poate înceta înainte de data
stabilită în art. 2(1) din prezentul Regulament în caz de forță majoră, în cazul în care
continuarea sa ar încălca o prevedere legală, precum și în cazul imposibilității
Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Campania
promoțională. Într-un astfel de caz, Organizatorul va anunța publicul prin intermediul
site-ului https://www.bsgcredit.ro/, cu minim 12 (douăsprezece) ore înainte de
suspendare/încetarea efectivă sau, dacă acest lucru nu este posibil, cel mai târziu, la
data suspendării/încetării Campaniei.
(2) Campania poate fi suspendată ori poate înceta înainte de data stabilită în art. 2.(1),
în baza deciziei Organizatorului, cu condiția ca acesta să anunțe public acest lucru, cu
cel puțin 12 (douăsprezece) ore înainte de data suspendării/încetării Campaniei
Promoționale, prin intermediul site-ului https://www.bsgcredit.ro/, În acest caz,
Campania Promoțională va produce în continuare efecte pentru persoanele care au
participat la Campanie până la data anunțului privind încetarea/suspendarea realizat
de catre Organizator, inclusiv.
Art. 6 Prelucrarea datelor personale
(1) Organizatorul campaniei prelucrează date personale în conformitate cu prevederile
Regulamentului general al Uniunii Europene 679/2016 (în continuare ,,GDPR”) privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter

3

personal și privind libera circulație a acestor date aplicabil din data de 25 mai 2018 și
conform Politicii de Confidentialitate afișate pe site la sectiunea
https://www.bsgcredit.ro/Home/PoliticaConfidentialitate. Datele cu caracter
personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate în conformitate cu
dispozitiile legale mai sus amintite, participanții având posibilitatea de a-și exprima
acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal în scopul de a primi, de la
BSG Credit IFN SA informații despre produse, servicii și activități ale acesteia, precum
și în scopul efectuării direct sau prin intermediul unor terți a studiilor de marketing cu
privire la produsele, serviciile și activitățile actuale sau viitoare.
Art. 7 Litigiile și legea aplicabilă
(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și Participanți, pe de altă
parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă,
litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
(2) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de
fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei
Campanii.
(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea
de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a
respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
Art. 8 Dispoziții finale
(1) Prezenta Campanie promoțională reprezintă o promisiune fermă din partea BSG
Credit IFN SA și este aplicabilă tuturor clienților săi, în condițiile respectării prezentului
Regulament.
Exemplu de calcul - Creditul simplu și rapid: pentru un împrumut în valoare de 500 lei
pe o perioadă de 30 zile:
- dobânda fixă este de 0,9%/zi;
- comisionul de analiză dosar: 0 lei;
- comisionul de administrare credit: 0 lei;
- DAE: 1,660.54 %;
- valoarea totală a dobânzii pe durata creditului: 135 lei;
- valoarea totală plătibilă la finalul contractului, într-o singură tranșă: 635 lei.

Aprobat prin Decizia CA
Nr. 4/ 28.01.2021
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