Regulamentul Oficial al Programului “Cheltuiesti, dar si primesti!”

I. Numele si adresa organizatorului
Programul “Cheltuiesti, dar si primesti!” (denumit in cele ce urmeaza “Programul”) este
desfasurat de TBI CREDIT IFN S.A. (denumita in continuare si “Institutie” sau “TBI Credit”),
institutie financiara nebancara cu sediul in Bucuresti, str. Putul lui Zamfir, nr. 8–12, etaj 2, sector
1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15329/2003, avand cod de inregistrare in
scopuri de TVA RO15901855, capital social subscris si varsat 7.300.000 lei, inregistrata la BNR
sub nr. RG-PJR-41-010014/25.09.2006; RS-PJR-41-010001/25.09.2006 reprezentata prin
Director General Traian Sevastian Baicu.
Participantii la Program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament,
TBI Credit rezervandu-si dreptul de a modifica termenii si conditiile Programului, urmand ca
modificarile efectuate sa intre in vigoare numai dupa efectuarea unui anunt public in acest sens.
Orice persoana care participa la acest Program isi exprima acordul cu privire la termenii si
conditiile desfasurarii acestuia, orice incalcare putand avea ca efect neacordarea beneficiilor
oferite de TBI Credit.
Decizia de derulare a prezentului Program, conform regulilor din prezentul Regulament, este
finala si obligatorie pentru participanti.
II. Definitie Program
Programul “Cheltuiesti, dar si primesti!” reprezinta un program prin care TBI Credit acorda
beneficii transferate pe card (cuantificabile în bani) Detinatorilor eligibili de carduri de credit
emise de Institutie sub sigla MasterCard pentru tranzactiile eligibile efectuate prin intermediul
cardului de credit de tip MasterCard la POS-ul comerciantilor acceptanti care afiseaza sigla
MasterCard.
III. Prezentare generala a Programului
TBI Credit acorda Detinatorilor eligibili de carduri de credit emise de Institutie sub sigla
MasterCard beneficii reprezentand un procent din valoarea Tranzactiilor Eligibile efectuate cu
cardul la comerciantii care accepta la plata cardul de credit TBI si care au afisata sigla
MasterCard. Beneficiile se materializeaza in creditarea contului de evidenta al cardului cu
sumele corespunzatoare, in acord cu pct. VI. din prezentul Regulament.
Detinatorii eligibili pentru acest Program sunt toti Detinatorii de card de credit emis de TBI
Credit sub sigla MasterCard, care utilizeaza acest card pe durata Programului pentru plati la
POS-ul comerciantilor, independent de faptul ca incheierea contractului de credit prin card cu
TBI Credit a intervenit anterior demararii prezentului Program sau pe parcursul derularii
acestuia si care nu se afla in una din situatiile de exceptie prevazute la pct. VI. din prezentul
Regulament.
Inscrierea si participarea la Programul “Cheltuiesti, dar si primesti!” este automata pentru toti
Detinatorii eligibili. Detinatorii eligibili care doresc sa nu participe la Program trebuie sa se
adreseze cu o cerere scrisa la Institutie in acest sens.
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Tranzactii eligibile reprezinta tranzactiile efectuate la POS de catre Detinatorii eligibili, cu
cardul de credit TBI MasterCard, pentru plata unor bunuri si/sau servicii la orice comerciant
acceptant care afiseaza emblema oficiala o organizatiei de carduri MasterCard, tranzactii care
au fost decontate pe contul de evidenta al cardului. Sunt eligibile pentru beneficiile acordate de
TBI Credit in cadrul Programului “Cheltuiesti, dar si primesti!”, atat tranzactiile efectuate pe
teritoriul Romaniei, cat si cele efectuate in afara granitelor tarii prin utilizarea cardului de credit
TBI MasterCard la orice terminal POS instalat de catre banca acceptatoare la orice comerciant
acceptant care afiseaza sigla MasterCard.
Nu sunt eligibile pentru acest program tranzactiile de retragere numerar la ATM/POS, in
Romania si in afara granitelor tarii.
IV. Durata Programului
Programul “Cheltuiesti, dar si primesti!” se desfasoara incepand cu data de 15 Octombrie
2012 pe o durata nedeterminata, cu exceptiile de mai jos, fara insa a depasi pentru fiecare
Detinator eligibil durata contractului de credit prin cardul de credit MasterCard.
TBI Credit are dreptul sa decida in orice moment incetarea Programului. Informarea referitoare
la incetarea Programului va fi comunicata cu cel putin 30 de zile inainte de data incetarii
Programului, pe website-ul TBI Credit www.tbicredit.ro si la oricare dintre sediile sale.
Programul poate fi intrerupt sau suspendat daca o situatie de forta majora sau caz fortuit
impiedica sau intarzie total sau partial derularea Programului.
V. Valoarea beneficiului
 Beneficiu in procent de 2%, ce va fi acordat de TBI Credit Detinatorului de card de credit TBI
MasterCard, din valoarea tuturor Tranzactiilor Eligibile, cu exceptia tranzactiilor care se
califica pentru unul dintre beneficiile de mai jos.
 Beneficiu in procent de 5% ce va fi acordat de TBI Credit Detinatorului de card de credit TBI
MasterCard, care incheie dupa data intrarii in vigoare a prezentului Regulament, in forma
modificata, un contract privind acordarea de credit pe cardul de credit MasterCard Standard
SuperPlus, MasterCard Standard SuperPlus cu rate sau MasterCard SMART in urmatoarele
conditii cumulative:
1. beneficiul se aplica doar primei tranzactii pe care o efectueaza Detinatorul prin utilizarea
cardului de credit emis de TBI Credit sub sigla MasterCard;
2. prima tranzactie pe care o efectueaza Detinatorul prin intermediul cardului de credit emis
de TBI Credit sub sigla MasterCard trebuie sa se incadreze in Tranzactiile Eligibile
pentru acest Program definite la pct. III de mai sus, insemnand tranzactie la POS pentru
plata unor bunuri si/sau servicii la orice comerciant acceptant care afiseaza emblema
oficiala o organizatiei de carduri MasterCard.
3. tranzactia supusa acestui beneficiu trebuie sa fie efectuata in termen de maxim 30 de
zile de la data contractului incheiat cu TBI Credit.
In cazul in care prima tranzactie eligibila pentru beneficiul in procent de 5% nu este
efectuata in termenul de 30 de zile mentionat anterior, pentru aceasta se va acorda
beneficiul in procent de 2% din valoarea primei tranzactii la POS sau beneficiul in procent
de 10% din valoarea primei tranzactii la POS daca aceasta tranzactie se califica pentru tipul
de beneficiu mentionat mai jos.
In toate cazurile in care prima tranzactie efectuata cu cardul de credit emis de TBI Credit se
califica atat pentru beneficiul in procent de 5%, cat si pentru beneficiul in procent de 10%,
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mentionat mai jos, pentru aceasta se va acorda beneficiul in procent de 10% din valoarea
primei tranzactii la POS.
 Beneficiu in procent de 10%, ce va fi acordat de TBI Credit Detinatorului de card de credit
TBI MasterCard, din valoarea tranzactiilor eligibile pentru acest Program definite la pct. III
de mai sus ce sunt efectuate in perioada 27 septembrie 2013 – 31 decembrie 2014 pentru
achizitionarea de produse din farmaciile Sensiblu în perioada mentionata.
Beneficiul in procent de 10% va fi acordat de catre TBI Credit din valoarea tranzactiei cu
cardul de credit emis de TBI Credit efectuata de catre Detinator pentru achizitionarea de
produse din farmaciile Sensiblu. Acest beneficiu este acordat de catre TBI Credit
Detinatorului de card de credit TBI MasterCard în conformitate cu regulamentul Programului
“Cheltuieşti, dar şi primeşti !” si vizeaza toate tranzactiile cu cardul de credit emis de TBI
Credit sub sigla MasterCard efectuate de Detinator pentru achizitionarea de produse din
farmaciile Sensiblu in perioada 27 septembrie 2013 – 31 decembrie 2014.
 Cele trei beneficii nu se cumuleaza pentru o tranzactie eligibila pentru Program, astfel ca
beneficiul obtinut in baza Programului pentru orice tranzactie eligibila nu poate depasi 10%
din valoarea acesteia.
V.1. Valoarea maxima a beneficiului
Valoarea maxima a beneficiului total oferit de TBI Credit pentru o “perioada de referinta” pentru
detinerea unui card de credit nu poate depasi valoarea de 300 lei pe luna.
„Perioada de referinta” este perioada pentru care se emite un extras lunar de cont de
evidenta, conform dispozitiilor contractului de credit prin card de credit TBI MasterCard,
perioada evidentiata in cadrul extrasului.
V.2. Obligatii fiscale
Obligatiile fiscale si/sau de contributii sociale ce decurg din acordarea sumelor de catre TBI
Credit cu titlu de beneficii transferate pe card în bani potrivit prezentului Regulament intra sub
incidenta prevederilor legislatiei fiscale in vigoare la data acordarii beneficiului.
Sumele retinute de TBI Credit cu titlu de impozit la sursa, daca este cazul, precum si orice alte
retineri aplicate asupra beneficiilor transferate în bani pe Cardul de credit TBI MasterCard
acordate prin Program, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, vor fi evidentiate in mod
corespunzator in extrasul de cont de evidenta lunar.
La data lansarii programului, sumele acordate de TBI Credit cu titlu de beneficiu, pana la
valoarea de 600 lei, potrivit prezentului Regulament nu sunt supuse impozitarii.
VI. Calculul si Acordarea beneficiului in cadrul Programului “Cheltuiesti, dar si primesti!”
Beneficiul va fi calculat ca procent din suma tranzactiilor eligibile debitate (postate) din contul de
evidenta al cardului de credit TBI MasterCard in perioada de referinta pentru care este emis un
extras lunar de cont, dar fara a depasi valoarea maxima oferita de TBI Credit pentru o perioada
de referinta. Procentul aplicat si valoarea maxima a beneficiului sunt mentionate la capitolul V.
“Valoarea beneficiului”.
Beneficiul total va fi evidentiat in data de 15 a fiecarei luni, iar daca este zi nelucratoare in prima
zi lucratoare dupa data de 15 a fiecarei luni, in urmatorul extras lunar de cont de evidenta emis
imediat dupa perioada de referinta in care tranzactiile eligibile au fost debitate (postate) din
contul de evidenta.
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Beneficiul se va materializa prin creditarea contului de evidenta al cardului de credit TBI
MasterCard cu sumele corespunzatoare, respectiv prin diminuarea sumei utilizate din limita de
credit aprobata de TBI Credit. Beneficiile acordate de TBI Credit in cadrul prezentului Program
nu modifica in niciun fel limita de credit aprobata la data incheierii contractului de credit prin
card.
In cazul in care Detinatorul de card de credit TBI MasterCard are contractul de credit prin card,
respectiv contul de evidenta al cardului inchis la data creditarii beneficiului, indiferent de motivul
care a condus la inchiderea acestuia, sau daca Detinatorul de card de credit TBI MasterCard
inregistreaza intarzieri la plata obligatiilor fata de TBI Credit la data emiterii extrasului pentru
perioada de referinta, beneficiul acumulat in ultima perioada de referinta nu va fi acordat.
Orice frauda, tentativa de frauda sau incercare de utilizare abuziva a sumelor acumulate in
cadrul Programului poate duce la excluderea Detinatorului de card din Programul “Cheltuiesti,
dar si primesti!”.
TBI Credit va transmite Detinatorului, prin intermediul extrasului de cont care se emite lunar,
informatii cu privire la beneficiile acordate in cadrul Programului.
VII. Modificarea Programului
Institutia isi rezerva dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament, fara acordarea
vreunei compensatii, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului pe website-ul
www.tbicredit.ro si la punctele sale de lucru.
Orice modificare a Regulamentului va fi facuta publica inainte de momentul aplicarii acesteia.
Modificarile se aplica in termen de 30 de zile de la data la care au fost aduse la cunostinta
publicului prin afisare pe site-ul oficial al Institutiei si la punctele sale de lucru. Exceptie de la
aceasta situatie o fac modificarile care sunt in favoarea clientilor si aduc un beneficiu
suplimentar acestea putand fi aplicate imediat ce au fost aprobate de conducerea Institutiei.
TBI Credit nu isi asuma responsabilitatea pentru neluarea la cunostinta de catre participanti a
modificarilor aduse programului, cat timp acestea au fost facute publice pe site-ul
www.tbicredit.ro si la oricare din punctele de lucru ale acestuia.
VIII. Protectia Datelor cu caracter Personal
TBI Credit este operator de date cu caracter personal fiind inregistrat cu numarul de operator
1711 in Registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal in baza Legii nr. 677 din
21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date.
TBI Credit IFN SA garanteaza respectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu
caracter personal ale participantilor la Program.
Prezenta sectiune se completeaza cu prevederile Contractului de credit prin cardul de credit
MasterCard al carui titular este participantul la Program, precum si cu prevederile Acordului
privind prelucrarea datelor cu caracter personal insusit de participantul Detinator la Program
anterior incheierii Contractului de credit prin Card.
Participantii la Program beneficiaza de: dreptul de informare, de acces la date, de interventie
asupra datelor, de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se
adresa justitiei si de orice alt drept prevazut in beneficiul lor de Legea 677/2001.
La cererea oricarui Participant, TBI Credit va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre
drepturile mentionate anterior. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Program vor
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trimite Institutiei pe adresa Bucuresti, str. Putul lui Zamfir, nr. 8–12, etaj 2, sector 1 o adresa in
forma scrisa, data si semnata.
IX. Litigii
Eventualele diferende aparute intre TBI Credit si participantii la Program se vor solutiona pe
cale amiabila. In situatiile in care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti competente potrivit legii romane in jurisdictia carora isi are sediul
Institutia.
Legea aplicabila este legea romana.
Eventualele reclamatii legate de derularea Programului se vor putea trimite la adresa TBI Credit
indicata la pct. I din prezentul Regulament.
X. Disponibilitatea Regulamentului
Regulamentul de desfasurare a Programului este disponibil in integralitatea sa, cu titlu gratuit,
pe pagina de internet a TBI Credit, www.tbicredit.ro, si la punctele de lucru ale TBI Credit. De
asemenea, acesta este disponibil in perioada 27 septembrie 2013 – 31 decembrie 2014 si pe
pagina de internet www.sensiblu.com, precum si la sediile farmaciilor Sensiblu. Informatii pot fi
obtinute si de la serviciul Relatii cu clientii la numarul de telefon 0215.298.600.
Participarea la acest Program implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului
Regulament. Prin participarea la prezentul Program, se considera ca participantii si-au insusit
integral si au acceptat prevederile prezentului Regulament.
TBI Credit IFN SA
___________________________
Prin D-nul Traian Sevastian Baicu
Director General
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