Dăm credit planurilor tale!

Regulamentul oficial al campaniei
“DAM DOBANDA PE DIN 3!”
organizata de Fast Finance IFN SA
Art. 1. Organizator Campanie
a. Organizatorul Campaniei “DAM DOBANDA PE DIN 3! ” este Fast Finance IFN S.A., cu
sediul in Str. Lainici, nr. 44-46, Parter, Sect. 1 Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/14948/2013, avand cod unic de inregistrare 32548576, inregistrata
in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 33408,
reprezentata de Dl. Adrian Cosmin Cocora, in calitate de Director General denumita in
continuare Fast Finance IFN S.A. sau Organizator.
b. Participantii la Campania “DAM DOBANDA PE DIN 3!” organizata de FAST FINANCE
IFN S.A. sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial,
potrivit celor mentionate mai jos.
c. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din
Romania, fiind disponibil oricarui solicitant pe intreaga durata a campaniei, accesand siteul www.fast-finance.ro
d. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial,
urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa ce anuntul prealabil de
prezentare a acestor modificari a fost publicat numai dupa ce anuntul prealabil de
prezentare a acestor modificari a fost publicat pe site-ul www.fast-finance.ro, cu cel putin
24 de ore inainte.
Art 2. Perioada campaniei si aria de desfasurare
a.

Campania „DAM DOBANDA PE DIN 3!” se va derula in perioada 21 decembrie 2017 31 decembrie 2017, (inclusiv), urmand a fi organizata si desfasurata pentru toti clientii
FAST FINANCE IFN S.A care in perioada campaniei au contractat un credit de tip „Credit
Fulger – Credit 100% On Line”, conform mecanismului prezentat la articolului 4 din
prezentul regulament.
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Art 3. Drept de participare
La campania „DAM DOBANDA PE DIN 3!” au dreptul sa participe persoanele fizice
care au aplicat on line pentru credit de tip „Credit Fulger – Credit 100% On Line” oricand,
iar cererea de credit a fost aprobata de FAST FINANCE IFN S.A. si creditul a fost pus la
dispozitia clientului /participantului in perioada 22 decembrie 2017 - 31 decembrie 2017,
(inclusiv).
b. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului regulament.
c. La aceasta campanie nu pot participa angajatii FAST FINANCE IFN S.A, ai
Imputernicitului, societatii de asigura functionalitatea platformei de aplicare on line sau ai
societatii ce asigura promovarea acestei tombole, precum si orice alte persoane care au
legatura directa cu aceasta promotie, respectiv sotii/sotiile si rudele pana la gradul II ale
acestora.
a.

Art 4. Mecanismul de desfasurare
a. Pentru a participa la aceasta Campanie, participantii trebuie sa aplice on line pe platforma
de creditare www.fast-finance.ro pentru contractarea unui credit de tip „Credit Fulger –
Credit 100% On Line” oricand inainte sau dupa inceperea campaniei iar cererea lor de
credit sa fie aprobata si creditul pus la dispozitie pana la finalul perioadei de campanie si
anume ziua de 31 decembrie 2017.
b. Reducerea de dobanda consta in returnarea de catre Organizator a 66% din valoarea
dobanzii contractuale si incasate, intr-un termen de maxim 3 zile lucratoare de la
rambursarea creditului la scadenta sau anticipat,
c. Banii vor fi virati de catre organizator in contul IBAN in care a virat si creditul initial.
d. Conditia de baza si eliminatorie pentru a putea beneficia de promotia “DAM DOBANDA
PE DIN 3!” o reprezinta plata integrala a principalului imprumutat si a dobanzii
contractuale integral si la termen.
e. Orice intarziere la plata, ori situatie in care la termenul stiulat in contract plata nu are loc,
sau suma platita nu este suficienta pentru a acoperi in integralitate suma datorata, atrage
descalificarea automata din campanie.
f. Prin plata la termen se intelege ca sumele achitate au intrat efectiv in contul organizatorului
sau au fost achitate la casieria acestuia, pana la data scadenta prevazuta in contract. Situtia
in care clientul a ordonat un ordin de plata din contul sau in contul organizatorului dar –
indiferent de motiv – banii nu au ajuns in contul acestuia din urma, atrage automat
descalificarea.
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Exemplu reprezentativ Campanie:
La o suma imprumutata de 1000 lei pentru 20 de zile suma totala de rambursat este de 1.240
lei. Dobanda zilnica este de 1,2% pe zi, si valoarea dobanzii contractuale este de 240 lei. DAE
4969%. Promotia consta in rambursarea a 66% din dobanda platita in cont, in acest exemplu
suma este de 160 lei. Promotia este valabila doar pentru clientii care platesc la data scadenta
sau mai devreme.
Promotiile aflate in desfasurare in acelasi timp nu se pot cumula.
Art 5. Protectia datelor personale
a.








FAST FINANCE IFN S.A. SA - inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date
cu caracter personal sub nr. 33408 - se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii
nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale
colectate pe perioada Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze
confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Campanie
si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
Participantii la Campanie au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:
dreptul la informare (art.10),
dreptul de acces la date (art.11),
dreptul de interventie asupra datelor (art.12),
dreptul de opozitie (art. 13),
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.15) si
dreptul de a se adresa justitiei (art.16).

b. Daca unul dintre participanti nu doreste ca datele sale personale sa fie folosite in scopurile
mentionate mai sus sau daca vrea sa corecteze sau sa modifice informatiile oferite, va face
o cerere scrisa in acest sens, datata si semnata si trimisa la adresa: FAST FINANCE IFN
S.A. S.A din str. Lainici nr. 44-46, parter, Sector 1, Bucuresti, Romania

Art 6. Regulamentul campaniei
Regulamentul campaniei „DAM DOBANDA PE DIN 3!” este disponibil gratuit pe
portalul FAST FINANCE IFN S.A. (www.fast-finance.ro ). Informatii despre acesta se pot
solicita si la numarul de telefon: 021.9398 (apelabil din toate retelele) sau prin e-mail
suport@fast-finance.ro
FAST FINANCE IFN S.A ; J40/14948/2013 ; CUI: 32548576;
Adresa: Bucuresti, str. Lainici nr. 44-46, parter; Cod postal 012252;
Web: www.fast-finance.ro; Tel/Fax: +4021 22 44 235; +4021 9398;
Registru general BNR: RG-PJR-41-110286/2014; Registru ANSPDC: 33408/2014

Dăm credit planurilor tale!

Art 7. Litigii
Eventualele litigii aparute intre FAST FINANCE IFN S.A.si participantii la campanie se
vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi
solutionate de instantele judecatoresti competente material din municipiul Bucuresti.
Art 8. Intreruperea campaniei
a. Campania poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie
forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de
vointa acestuia, de a continua Campania, printr-o decizie unilaterala a Organizatorului.
b. Situatiilor avute in vedere la art. 8 le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei
instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
c. In situatiile avute in vedere la art. 8, Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre
Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu
de despagubire sau altele asemenea.
Art 9. Cazuri de neacordare a beneficiilor promotiei
a. Decizia de neacordare a unui premiu se va lua in mod automat in cazul in care un
Castigator a fost Descalificat sau Invalidat.
b. Descalificarea se produce automat daca Beneficiarul promotiei nu plateste la timp
creditul acordat in perioada promotiei
Art 10. Diverse
a. Prin participarea la campania “DAM DOBANDA PE DIN 3!” participantii sunt de acord
cu prevederile prezentului regulament.
b. Campania „DAM DOBANDA PE DIN 3!” organizata de FAST FINANCE IFN S.A.poate
fi intrerupta sau poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta
majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa
sa, de a continua desfasurarea aceastei tombole. Intreruperea sau incetarea acestei campanii
se va comunica clientilor prin publicare pe pagina de internet www.fast-finance.ro .

FAST FINANCE IFN SA
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