
Regulamentul Oficial al  

Campaniei “0% comision retragere ATM” 

 01.01.2020 – 05.03.2020 
 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

 

1.1 Campania este organizata si desfasurata de Idea Bank S.A. (denumita in continuare “Idea::Bank”),cu 

sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 5-7, et.6, Sector 2, avand nr. de ordine in Registrul 

Comertului J40/2416/12.03.1998, Cod Unic de Inregistrare RO10318789, inregistrata la Banca 

Nationala a Romaniei in Registrul bancar sub nr.  P.J.R. 40-043, Registru A.N.P.D.C.P. nr. 769 

(denumita in continuare “Organizator”). 

 

1.2 Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ale carui conditii sunt 

obligatorii pentru toti participantii.  

 

1.3 Clientii Idea::Bank sunt inscrisi automat in Campanie in conditiile prevazute de prezentul 

Regulament. Pentru participarea in Campanie, participantii sunt de acord sa respecte prevederile 

prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulament”).  

 

1.4 Regulamentul va fi disponibil in mod gratuit oricarui client, in orice unitate Idea::Bank si pe site-ul 

www.idea-bank.ro.  

 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI  

 

2.1 Campania se desfasoara in perioada 01 Ianuarie 2020 – 05 Martie 2020 in toate Unitatile teritoriale 

ale Idea::Bank.  

 

2.2 Idea::Bank isi rezeva dreptul de a decide unilateral si in orice moment modificarea duratei 

Campaniei, decizia urmand a fi comunicata participantilor cu cel putin 2 zile inainte de modificare, prin 

afisarea pe site-ul www.idea-bank.ro 

 

SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE  

 

3.1 In Campanie sunt inscrisi in mod automat si gratuit urmatorii clienti: 

 

3.2 Toti clientii persoane fizice care sunt Detinatori / Utilizatori ai urmatoarelor Carduri de Debit 

Idea::Bank: 

a) Idea::foto card (Mastercard Standard) in LEI / EUR 

b) Idea::platinum card (Mastercard Platinum) in LEI / EUR 

3.3 Nu pot participa la Campanie angajatii Idea::Bank. 

 

3.4 Participantii la Campanie isi asuma obligatia de a consulta site-ul www.idea-bank.ro pentru a afla 

toate informatiile cu privire la conditiile Campaniei. 
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SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI 

 

4.1 Toti Detinatorii/Utilizatorii persoane fizice ai Cardurilor Idea::card inrolate in Campanie beneficiaza 

de urmatoarele conditii promotionale: 

 

4.1.1 Reducere 100% pentru Comisionul de utilizarea a oricarui ATM pentru numerar aplicat de 

catre Idea Bank (in tara si strainatate), prevazut in Lista de tarife, dobanzi si comisioane 

aplicabile persoanelor fizice. Aceasta reducere nu se aplica in ceea ce priveste “Surcharge fee” 

(sau orice alta denumire atribuita acestuia) care este comisionul ce poate fi aplicat de catre banca 

detinatoare a unui ATM din strainatate, pentru retragerile de numerar. Ca regula, in astfel de 

situatii un client este anuntat prin intermediul ecranului ATM despre aplicarea aceastui comision 

si ii este oferita optiunea de a accepta (caz in care acest comision este inclus in suma integrala 

cu care se debiteaza efectiv contul curent aferent cardului de debit) sau nu  acest comision (caz 

in care tranzactia  nu poate fi efectuata). 

 

4.1.2 Reducerea pentru cardul de debit Idea::foto card (Mastercard Standard) se acorda in 

cadrul fiecarei luni calendaristice din perioada Campaniei, pentru maxim 15 utilizari lunare de 

ATM pentru retrageri de numerar, cu conditia indeplinirii a cel putin uneia din urmatoarele 

conditii in luna calendaristica anterioara lunii in care se aplica reducerea (“Luna calendaristica 

de referinta”), dupa cum urmeaza: 

 

a) Utilizarea Idea::foto card in LEI pentru: 

 plati la comercianti (prin POS) sau pe internet in valoare totala cumulativa mai 

mare sau egala cu 700 LEI. Se vor considera doar tranzactiile autorizate (platile 

finalizate) cu succes in cadrul Lunii calendaristice de referinta; 

 transfer bancar al venitului lunar in valoare mai mare sau egala cu 1.500 LEI in 

contul Idea::foto card. Nu se vor lua in considerare transferuri intre conturile 

Idea::Bank apartinand aceluiasi client. 

 

b) Utilizarea Idea::foto card in EUR pentru: 

 plati la comercianti (prin POS) sau pe internet in valoare totala cumulativa mai 

mare sau egala cu 151 euro. Se vor considera doar tranzactiile autorizate (platile 

finalizate) cu succes in cadrul Lunii calendaristice de referinta. 

 

4.1.3 Reducerea pentru cardul de debit Idea::platinum card (Mastercard Platinum) (se acorda 

in cadrul fiecarei luni calendaristice din perioada Campaniei, pentru maxim 15 utilizari lunare 

de ATM pentru retrageri de numerar, cu conditia indeplinirii a cel putin uneia din urmatoarele 

conditii in luna calendaristica anterioara lunii in care se aplica reducerea (“Luna calendaristica 

de referinta”), dupa cum urmeaza: 

a) Utilizarea Idea::platinum card in LEI pentru: 

 plati la comercianti (prin POS) sau pe internet in valoare totala cumulativa mai 

mare sau egala cu 1.000 LEI. Se vor considera doar tranzactiile autorizate cu 

succes in cadrul Lunii calendaristice de referinta; 

 transfer bancar al venitului lunar in valoare mai mare sau egala cu 4.000 LEI in 

contul Idea::platinum card. Nu se vor lua in considerare transferuri intre 

conturile Idea Bank apartinand aceluiasi client. 

 

b) Utilizarea Idea::platinum card in EUR: 



 plati la comercianti (prin POS) sau pe internet in valoare totala cumulativa mai 

mare sau egala cu 214 euro. Se vor considera doar tranzactiile autorizate cu succes 

in cadrul Lunii calendaristicea de referinta. 

 

4.1.4 Reducerea comisionului se acorda in fiecare luna calendaristica a perioadei Campaniei cu 

conditia ca plasticul de debit card eligibil in campanie sa fie atasat aceluiasi cont curent prin care 

a fost indeplinita si conditia de utilizare mentionata la punctele 4.1.2 si 4.1.3. 

 

 

SECTIUNEA 5. LITIGII  

 

5.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator 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 romane competente.  

 

5.2 Legea aplicabila derularii prezentei Campanii este legea romana.  

 

 

SECTIUNEA 6. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE  

 

6.1 Tuturor participantilor in Campanie le sunt respectate drepturile in conformitate cu Regulamentul 

(UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia 

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 

a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - 

GDPR) si cu prevederile legislatiei nationale in vigoare.  

 

6.2 Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la 

aceasta promotie in conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016, in calitate de operator inregistrat la 

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Informatiile cu privire 

la prelucrarile de date cu caracter personal sunt disponibile pe site-ul oficial al organizatorului: 

www.idea-bank.ro în cadrul secțiunii Prelucrarea datelor cu caracter personal: www.idea-

bank.ro/prelucrarea-datelor-caracter-personal 

 

6.3 Participantii pot solicita Ofițerului pentru Protecția Datelor, desemnat la nivelul băncii în 

conformitate cu prevederile mai sus menționat, informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal de către Idea Bank, prin transmiterea unei noi solicitări la adresa: dpo@idea-

bank.ro. 

 

6.4 In vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de 

promotii, Idea Bank prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie. 

 

6.5 Idea::Bank, in calitate de operator date personale, sub notificarea cu numărul 769 transmisa la 

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, asigura prin masurile 

tehnice si organizatorice instituite respectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale tuturor 

Participantilor  

 

6.6 Participantilor, in calitatea acestora de persoane vizate, le este asigurata de catre Operatoru 

respectarea urmatoarelor drepturi pe care acestia le au conform Regulamentului UE 2016/679:   
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a) Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare 

efectuate de IDEA BANK. 

b) Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea IDEA BANK cu 

privire la datele cu caracter personal prelucrate precum și detalii cu privire la activitățile de 

prelucrare. 

c) Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către IDEA BANK a datelor 

inexacte, precum și completarea datelor incomplete. 

d) Dreptul de a fi uitat, respectiv dreptul de ștergere a datelor în măsura în care sunt îndeplinite 

condițiile prevăzute de lege. În cazul în care ștergerea ar duce la funcționarea incorectă a 

sistemelor băncii informațiile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil 

că anonimizarea ireversibilă să fie utilizată și în cazul în care datele sunt utilizate în scopuri 

statistice. 

e) Dreptul la restricționarea prelucrării în măsură în care sunt îndeplinite condițiile legale. 

f) Dreptul la portabilitatea datelor, și anume: 

i. dreptul de a obține datele prelucrate de bancă într-o formă structurată și 

accesibilă; 

ii. dreptul de a solicită transmiterea datelor de către IDEA BANK către un alt 

operator de date, în situația în care sunt îndeplinite condițiile legale. 

g) Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a se opune activităților de prelucrare efectuate pentru 

scopuri de marketing direct, inclusiv a celor de profilare. 

h) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul 

unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate și de a solicita analiză 

individuală efectuată de către un angajat al băncii. 

i) Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal sau instanțelor competențe în măsură în care considerați necesar.  

 

6.7 Solicitarile pentru exercitarea drepturilor pe care Participanti le au in calitate de persoane 

vizate, vor fi transmise in scris, pe adresa dpo@idea-bank.ro. .  

 

 

SECTIUNEA 7. ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI  

 

7.1 Idea::Bank isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament. Orice modificare survenita pe 

perioada desfasurarii Campaniei va intra in vigoare numai dupa afisarea pe site-ul oficial al bancii 

www.idea-bank.ro.  

 

7.2 Reclamatiile referitoare la Campanie se pot adresa la toate Unitatile teritoriale Idea::Bank, prin 

completarea unui sesizari, urmand ca acestea sa fie solutionate intr-un termen de 30 zile de la data 

inregistrarii. 

 

7.3 Regulamentul Campaniei este disponibil, cu titlu gratuit, pe pagina de web a Organizatorului 

www.idea-bank.ro si poate fi consultat la cerere, in toate Unitatile teritoriale ale Organizatorului de pe 

teritoriul Romaniei. 

 

7.4 Participarea la aceasta Campanie, implica obligativitatea participantilor de a respecta prevederile 

prezentului Regulament. 
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7.5 Continuarea Campaniei va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita la art. 2.1 din 

Regulament in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, in cazul 

deciziei in acest sens a Organizatorului precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive 

independente de vointa sa, de a continua Campania. In acest caz, Organizatorul va anunta participantii 

pe pagina web www.idea-bank.ro, precum si in toate Unitatile teritoriale Idea::Bank, cu minim 24 

(douazecisipatru) de ore inainte de suspendarea/incetarea efectiva sau, daca acest lucru nu este posibil, 

cel mai tarziu, la data de suspendarii/incetarii Campaniei. 

 

7.6 Prezentul Regulament a fost redactat astazi, 31.12.2019 si se aplica incepand cu 1 Ianuarie 2020. 

 

 

Organizator, 

Idea Bank S.A 
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