REGULAMENTUL PROMOTIEI
„Dobanzi promotionale pentru Depozite Noi in lei”

CAPITOLUL 1. BANCA SI REGULAMENTUL PROMOTIEI
Promotia „Dobanzi promotionale pentru Depozite Noi in lei” denumita in cele ce urmeaza
“Promotia”) este organizata de VISTA BANK (ROMANIA) S.A., o instituție de credit înființată în
România, prin intermediul retelei de sucursale si agentii proprii, denumita in cele ce urmeaza
”Banca”.
Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la termenii si conditiile de desfasurare
a Promotiei initiata de Banca, Promotie ce se adreseaza categoriei de participanti descrisa la
Capitolul 3. Pentru a beneficia la aceasta Promotie, Clientii trebuie sa intruneasca termenii si
conditiile prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.
CAPITOLUL 2. ARIA DE DESFASURARE A PROMOTIEI
Promotia este organizata pe teritoriul Romaniei, pentru operatiunile desfasurate in unitatile
teritoriale ale BANCII de catre clientii (Persoane Fizice si Persoane Juridice) existenti ai Bancii
precum si de cei care persoanele ce vor deveni clientii BANCII pe durata Promotiei.
CAPITOLUL 3. CUI SE ADRESEAZA PROMOTIA?
Beneficiaza de Promotie orice Persoana Fizica sau Persoana Juridica, care indeplineste toate
conditiile urmatoare:
 este sau devine (pe durata promotiei) Client al Bancii
 Constituie prin intermediul retelei de sucursale, depozite in lei in suma minima de 5.000 lei
din sume noi in conturile deschise la BANCA provenite din depuneri/incasari pe durata
Promotiei. „Sume noi in conturile clientului” inseamna sume care genereaza o crestere a
soldului total al conturilor clientului fata de cel existent la data de 20.05.2019.
Sunt excluse depozitele constituite din sume care se aflau in conturile clientilor anterior datei de
20.05.2019.
CAPITOLUL 4. DURATA PROMOTIEI
Promotia incepe la data de 21 Mai 2019 si dureaza pana la data de 10 Septembrie 2019.
Depozitele constituite in cadrul Promotiei vor beneficia de dobanda promotionala pana la
10.09.2019.
CAPITOLUL 5. MECANISMUL DE FUNCTIONARE A PROMOTIEI
Promotia se adreseaza tuturor persoanelor fizice ce se incadreaza in conditiile prevazute la
CAPITOLUL 3 din Regulament, care vor beneficia de aceasta Promotie in perioada 21.05.2019 –
10.09.2019.
Mecanismul de functionare Promotiei este descris mai jos:
1. Clientul va deschide contul curent la Banca
2. Clientul va depune in numerar sau va incasa o suma de bani in lei in contul curent pe durata
Promotiei.
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3. Clientul solicita constituirea unui depozit in lei din fondurile mentionate la pct. 2 de mai
sus sumele noi provenite din depuneri sau incasari pe durata Promotiei in conturile
deschise la BANCA. “Sume noi in conturile clientului” are intelesul mentionat la capitolul 3
de mai sus.
4. In cazul in care clientul Persoana Fizica sau Persoana Juridica indeplineste conditiile
mentionate in CAPITOLUL 3, Banca va constitui depozitele cu urmatoarea dobanda
promotionala:
DOBANDA (plata dobanzii la maturitate)
TERMEN
7 Luni

Dobanda
Promotionala „Bani Noi” LEI
3,20% p.a.

Sumă minima – suma maxima /
depozite
5.000 lei – 1.000.000 lei

CAPITOLUL 6. INCETAREA PROMOTIEI
Prezenta Promotie poate inceta inainte de 10 Septembrie 2019 numai in cazul producerii unui
eveniment de forta majora, a unui caz fortuit, a unei reglementari legale ori reglementare a
Bancii Nationale a Romaniei sau a oricarei alte institutii - de natura a face imposibila derularea
Promotiei sau daca Banca decide acest fapt, comunicand public respectiva modificare a
Regulamentului.
CAPITOLUL 7. CONTACT
Regulamentul Promotiei poate fi obtinut în mod gratuit, în urma solicitarii facute la Call Center
021.222.33.10, sau poate fi gasit in unitatile Bancii pe toata durata de desfasurare a promotiei.
CAPITOLUL 8. ALTELE
Pentru intrebari / sugestii referitoare la prezenta Promotie, va rugam sa va adresati colegilor
din unitatile Bancii sau la Call Center 021.222.33.10.
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