REGULAMENT OFICIAL AL
CAMPANIEI PROMOTIONALE
“OTP Leasing - Campanie crestere volume vanzari
remunerate cu tichete cadou sau Carduri
Compliments”
CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA CAMPANIEI
Organizatorul campaniei promotionale denumita “ OTP Leasing - Campanie crestere
volume vanzari remunerate cu tichete cadou'' (in continuare „campania promotionala”) este
societatea OTP LEASING ROMANIA IFN S.A. , persoana juridica romana, cu sediul social
in Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae Caramfil, Nr. 79, cod postal 014142, Cod Unic de
Inregistrare 21956480, Atribut fiscal: RO, nr. de ordine in Registrul Comertului
J40/11810/19.06.2007, nr. inregistrare in Registrul General al B.N.R.: RG-PJR-41080169/2007, nr in Registrul Special al BNR: RS-PJR-41-080054/14.08.2008, inscrisa in
Registrul de Evidenta al operatorilor de date cu caracter personal la nr. 5991.
Decizia de derulare a campaniei promotionale, conform regulilor stabilite prin prezentul
Regulament, este finala si obligatorie pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva
dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul in
aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.
Prin participarea la aceasta campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte
si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si
legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL 2. LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI
PROMOTIONALE
Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in
conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

CAPITOLUL 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala se va desfasura in perioada cuprinsa intre 24.07.2017 si
31.12.2017 inclusiv.
OTP Leasing România IFN S.A.
Adresa: Str. Nicolae Caramfil, nr. 79, 014142, sect. 1, Bucureşti
Telefon: +4021 407 29 00
Fax: +4021 407 29 99
Cod unic de înregistrare: 21956480 ; Atribut fiscal : RO
Înregistrată la Registrul Comerţului nr. J40/11810/19.06.2007
Cont IBAN: RO67 OTPV 1130 0016 7222 RO01
Banca: OTP Bank România S.A.
Capital social subscris si vărsat: 23.036.300 RON

CAPITOLUL 4. DREPTUL DE A PARTICIPA LA CAMPANIA
PROMOTIONALA
Campania promotionala se adreseaza tuturor persoanelor fizice care indeplinesc cumulativ
urmatoarele conditii:
a) sa fie cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania;
b) sa fi implinit varsta de 18 ani pana la data de 24.07.2017;
c) sa respecte conditiile din prezentul Regulament
d) sa detina un numar de telefon mobil sau fix, valabil in orice retea de telefonie, la care sa
poata fi contactati pe toata durata Campaniei;
e) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
Nu pot participa la aceasta campanie promotionala salariatii companiei organizatoare
precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, frati/surori).
De asemenea, nu pot avea calitatea de Participant al campaniei promotionale, persoanele
fizice care detin o functie sau o calitate oficiala in cadrul formelor de organizare ale
potentialilor clienti prezentati Organizatorului pentru incheierea de contracte de leasing
financiar.

CAPITOLUL 5. INFORMAREA PARTICIPANTILOR CU PRIVIRE
LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI
LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTOR DATE.
Prezentul regulament este pus la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate,
putand fi consultat gratuit la sediul social al OTP LEASING ROMANIA IFN S.A din str.
Nicolae Caramfil, nr. 79, Sector 1, Bucuresti sau pe site-ul www.otpleasing.ro.
Participarea la Campania promotionala implica obligativitatea respectarii prevederilor
prezentului Regulament si acceptarea tuturor conditiilor prevazute de acesta.
OTP LEASING ROMANIA IFN S.A. in calitate de operator autorizat, prelucreaza datele cu
caracter personal furnizate prin inscrierea la prezenta Campanie promotionala, precum si
cele comunicate organizatorului cu ocazia ridicării premiilor, prelucrarea facandu-se
exclusiv in scopuri de reclama si publicitate si fiind inscrisa in registrul de evidenţa a
prelucrarilor de date cu caracter personal.
Conform Legii nr. 677/2001, participantii au dreptul de acces gratuit la datele personale,
printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata OTP LEASING ROMANIA IFN S.A. la
adresa de mail sales@otpleasing.ro sau la adresa: Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil, nr. 79,
Sector 1. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor putand, dupa
caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu
este conforma Legii nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile
de mai sus participantii pot solicita transformarea in date anonime a datelor a caror
prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive
intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul
unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea,
participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare,
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ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite
unor terti intr-un asemenea scop.
Prin acceptarea premiului castigat, Participantul este de acord ca numele si datele sale de
identificare sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre OTP LEASING
ROMANIA IFN S.A. in materiale tiparite, audio sau video, fara ca acesta (participantul) sa
emita pretentii financiare impotriva organizatorului pentru realizarea acestor operatiuni.

CAPITOLUL 6. CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE.
MECANISMUL CAMPANIEI
Vor participa la campania promotionala, toate persoanele fizice care indeplinesc cumulativ
conditiile prevazute la Capitolul 4 de mai sus si care in perioada campaniei identifica si
prezinta Organizatorului clienti noi, persoane juridice, in vedere incheierii de contracte de
leasing financiar avand o valoare de achizitie de cel mult 2.000.000 Euro fara TVA, conform
criteriilor de finantare stabilite si comunicate de catre Organizator.
Bunurile pentru care se poate solicita finantare in sistem de leasing financiar in cadrul
campaniei sunt exclusiv autovehicule, autoutilitare de transport persoane (pana la
8+1 locuri) si marfa (>= 3.5t), autovehicule comerciale grele noi sau second hand,
semiremorci si echipamente.
Inscrierea la Campania promotionala se face prin completarea si transmiterea unui formular
de participare in forma scrisa pana la data de 31 Decembrie 2017, la sediul OTP LEASING
ROMANIA IFN S.A. din Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil, nr. 79, Sector 1.

CAPITOLUL 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL ACESTEI
CAMPANII
Premiile din cadrul Campaniei vor fi oferite in tichete cadou avand valoare individuala
nominala intre 10 si 50 RON sau Carduri Compliments avand incarcate sumele
reprezentand contravaloarea premiului.
Premierea se va face individual, pentru fiecare contract de leasing financiar incheiat de catre
Organizator ca urmare a recomandarii facute de catre Participant, conform prezentului
regulament.
Valoarea premiilor se calculeaza folosindu-se urmatoarea formula:
Pentru fiecare contract de leasing financiar incheiat de catre Organizator ca urmare a
propunerii Participantului, Organizatorul va oferi Participantului un premiu in tichete cadou
sau card Compliments in valoare de 1.75% valoarea neta de achizitie a bunurilor finantate
pentru clientii prezentati de catre acesta din urma, numai in cazul unui comision de analiza
dosar standard de 2%.
Pentru marcile SUZUKI, HONDA si KIA, valoarea premiului va fi de 1.25% din valoarea
neta de achizitie a bunurilor finantate pentru clientii prezentati de catre Participant
numai in cazul unui comision de analiza dosar standard de 2%.
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In cazul in care propunerea de finantare a Participantului presupune si o solicitare de
modificare a comisionului de analiza dosar, valoarea premiului se va modifica cu acelasi
procent cu care se modifica comisionul de analiza dosar. Comisionul de analiza dosar nu
va putea depasi valoarea maxima de 2.75%.
Exemplu: pentru un contract de leasing financiar de 50.000 Euro valoare neta de achizitie,
daca Participantul propune reducerea comisionului de analiza dosar de la standardul de 2%
la 1,2% ( adica o reducere de 0,8 %), valoarea premiului se va reduce de la 1.75% la 0,95%.
Se considera a fi recomandarea Participantului, contractele de leasing financiar, pe a caror
cerere de finantare este mentionat numele participantului.
Ca regula generala, premiile vor fi calculate in RON la cursul B.N.R. de la data platii integrale
a bunului ce face obiectul contractului de leasing financiar. Orice premiu a carui valoare nu
este multiplu de 10, se va ajusta dupa urmatoarea formula:
-

Premiile la care cifra unitatilor este mai mica decat 5 se vor ajusta prin lipsa pana la
cel mai apropiat multiplu de 10;
Premiile la care cifra unitatilor este mai mare sau egala cu 5, vor fi ajustate prin adaos
pana la urmatorul multiplu de 10;

CAPITOLUL 8. ACORDAREA PREMIILOR
Premiile se vor acorda numai pentru contractele de leasing financiar incheiate de catre
Organizator conform recomandarilor Participantilor, in perioada 20.07.2017 – 31.12.2017,
pentru care Utilizatorul si-a indeplinit integral obligatiile asumate in baza contractului de
leasing financiar (exemplificativ dar nu limitativ: plata avansului, constituirea garantiilor,
incheierea asigurarilor CASCO si RCA, etc).
Pentru ca premiul sa fie validat, Utilizatorul recomandat de catre participant, trebuie sa
depuna cererea de finantare in perioada campaniei, iar contractul de leasing financiar sa fie
semnat cel tarziu la data de 31.12.2017.
Dupa ce toate conditiile prezentului regulament sunt indeplinite, Organizatorul va contacta
telefonic Participantul in vederea ridicarii premiului.
Participantul desemnat castigator are la dispozitie 7 zile lucratoare de la primirea informarii
telefonice sau scrise, sa se prezinte la sediul Organizatorului pentru a-si ridica premiul,
semnand in acest sens un proces verbal de acceptare si predand totodata Organizatorului
o copie conformata cu originalul a CI/BI valabil.
In cazul cardurilor Compliments, Organizatorul va notifica Participantului cuantumul
premiului ce urmeaza a fi virat pe card.
In cazul in care Participantul nu se prezinta in cele 7 zile, Organizatorul are dreptul de a
considera ca Participantul a renuntat la premiere.
Vor fi invalidate toate tentativele de frauda precum si toate aplicatiile transmise de
persoane care nu se incadreaza in prevederile Capitolului 4 din prezentul
Regulament.
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CAPITOLUL 9. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul pe venit datorat pentru
veniturile obtinute de catre Participanti in conformitate cu prevederile Codului Fiscal.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile obtinute
sunt in sarcina exclusiva a Participantului.

CAPITOLUL 10. LEGEA APLICABILA. LITIGII.
Prezenta campanie va fi si este guvernata de Legea Romana.
Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala
se vor rezolva pe cale amiabila iar, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi
supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente, de la sediul
Organizatorului.
Orice reclamatii in legatura cu desfasurarea campaniei, pot fi transmise in scris la sediul
OTP LEASING ROMANIA IFN S.A. din Str. Nicolae, Caramfil, nr. 79, Sector 1, Bucuresti,
pe adresa de email: sales@otpleasing.ro, sau la nr. de telefon:021/407 29 00

CAPITOLUL 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI
Campania promotionala va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau oricand printr-o
decizie a Organizatorului, ce va fi comunicata publicului prin afisare la sediul social al OTP
LEASING ROMANIA IFN S.A sau pe site-ul www.otpleasing.ro.

CAPITOLUL 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul campaniei promotionale este disponibil cu titlu gratuit, pe intreaga perioada
de desfasurare, la sediul social al OTP LEASING ROMANIA IFN S.A.
Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea participantilor de a
accepta si respecta intrutotul prevederile prezentului Regulament.
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