
 

 

 

 

REGULAMENT CAMPANIE  
“Castiga cu AEGON Diagnose.me” 

 
   
  

1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei  

 

1.1 Organizatorul campaniei “Castiga cu AEGON Diagnose.me “(denumita in continuare 

“Campanie”, respectiv “Organizatorul”) este Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na 

Życie S.A. Varşovia - Sucursala Floreşti, societate romana, cu sediul in str. Avram 

Iancu, Nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, România, inregistrata la Registrul 

Comertului dinf Bucuresti sub nr. J12/3192/2011  CUI: 29501352 Cont: RO 10 BTRL 

0130 1202 C659 64XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Cluj Napoca telefon: 

0264 224 200. 

 

1.2 Scopul acestui Regulament este de a stabili conditiile de participare la Campanie si 

modul de acordare a premiilor.  

  

 

2. Temeiul legal  

 

2.1 Prezentul Regulament este intocmit in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 

privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

 

  

3. Durata campaniei, aria de desfasurare si dreptul de participare   

 

3.1 Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in perioada 02 iunie 2021-30 iulie 

2021, urmand a fi organizata si desfasurata in unitatile Alpha Bank din Romania, conform 

mecanismului Campaniei (punctul 4 din prezentul Regulament).  

 

3.2 In situatia in care Organizatorul decide sa modifice durata Campaniei, acest fapt va 

fi adus la cunostinta Participantilor prin publicarea informatiei pe website-ul 

www.aegon.ro/www.alphabank.ro si pe pagina de Facebook a Aegon Romania si prin 

actualizarea prezentului Regulament cu cel putin 2 zile inainte de intrarea in vigoare a 

modificarilor.  

 

3.3 Produsul aflat in Campanie este urmatorul:  

Aegon Diagnose.me – pachetele Standard, Expert.  

 

3.4 Pentru detalii privind Campania, Participantii pot solicita gratuit consultarea 

Regulamentului, dupa cum urmeaza:  

a) adresandu-se unitatilor Alpha Bank Romania, in timpul programului de lucru cu 
clientii afisat;  

b) accesand pagina web www.aegon.ro sau www.alphabank.ro;  
 

 

http://www.aegon.ro/
http://www.aegon.ro/
http://www.aegon.ro/
https://www.aegon.ro/luna-cadou-aegon/home/
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4. Mecanismul campaniei  

 

4.1 La Campanie pot participa toate persoanele juridice care achizitioneaza minim 6 

produse mentionate la pct. 3.3.in calitate de contractant. Premiul va fi acordat unui 

angajat al persoanei juridice contractante.  

   

4.2 Persoanele juridice care indeplinesc conditiile descrise la punctul 4.1. de mai sus 

sunt denumite in continuare „Participanti”.  

 

4.3 Pentru a intra in posesia premiilor, participantii trebuie sa indeplineasca cumulative 

urmatoarele conditii: 

• Sa achizitioneze minim 6 produse Aegon Diagnose.me pachetul Standard sau 

Expert din unitațile Alpha Bank. Prin achizitie se intelege semnarea si 

acceptarea cererii de asigurare si plata primei initiale in intervalul 02 iunie 

2021- 30 iulie 2021 pentru minim 5 produse Aegon Diagnose.me .  

• Contractul de asigurare trebuie să fie emis pana in data de 9 august 2021. 

 

  

5. Premii  

 

5.1 Premiul consta in scutirea de la plata primei de asigurare pentru a 6-a asigurare, 

corespunzatoare pentru 12 prime consecutive lunare. Contractul care va beneficia de 

gratuitatea celor 12 luni va avea frecvența de plată anuală pentru primul an 

contractual.  

 

5.2 Pentru situațiile în care toate asigurările achiziționate sunt Aegon Diagnose.me 

pachetul Expert, pentru a 6-a asigurare oferită gratuit pentru 12 luni contractuale 

clientul va beneficia de pachetul Aegon Diagnose.me Expert. În cazul în care există cel 

puțin un pachet Aegon Diagnose.me Standard, a 6-a asigurare oferită gratuit pentru 12 

luni contractuale clientul va beneficia de pachetul Aegon Diagnose.me Standard.   

 

5.3 Pentru identificarea corectă a asigurării care va beneficia de gratuitate, 

administratorul societatii va realiza o cerere prin care va notifica care este persoana 

asigurata sau numarul asigurarii. 

 

5.4 Organizatorul va acorda premii Participantilor care indeplinesc criteriile de participare 
la Campanie; acestia sunt scutiti de plata impozitului aferenta acestui venit, conform Art. 
77 din Codul Fiscal, Titlul III „Impozitul pe venit”.   

 

5.5 In cadrul campaniei se vor acorda premii in valoare de 120 lei (Pachetul Standard 
pe 12 luni) sau 360 lei (Pachetul Expert pe 12 luni). Valoarea totala a premiilor acordate 

este de 12.000 lei. 

 

  

6. Validarea castigatorilor  
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6.1 Participantii la campanie vor beneficia de premiul mentionat la punctul 5.1. daca 

indeplinesc cumulative urmatoarele conditii: 

- au semnat minim 6 cereri de asigurare Aegon Diagnose.me și au platit prima 

initiala pentru activare a minim 5 cereri de asigurare Aegon Diagnose.me in perioada 2 

iunie- 30 iulie.  

- au minim 6 contracte Aegon Diagnose.me cu data start in perioada 3 iunie – 

9 august 2021. 

 - pentru ca gratuitatea să își mențină valabilitatea pe toată perioada celor 12 

luni, persoana juridică va trebui să dețină minim 6 contracte active si cu platile la zi. In 

caz contrar asigurarea care beneficia de gratuitate isi va pierde acest drept.  

 

 

7.   Protectia datelor personale 

 

 

7.1. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Regulamentului 

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

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protectia datelor). 

 

7.2  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Organizatorul 

asigura Participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: 

a. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice mo-
ment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza con-
simtamantului inainte de retragerea acestuia; 

b. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 

c. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 

d. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal  

e. dreptul la restrictionarea prelucrarii; 

f. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale 

prevad contrariul; 

g. dreptul la portabilitate a datelor; 

h. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a 

Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.  

7.3 Datele Participantilor vor fi prelucrate, pentru derularea Campaniei si de catre 
Banca, in calitatea acesteia de Imputernicit al Aegon, care actioneaza ca Operator de 
date cu caracter personal. 

7.4 Datele cu caracter personal preluate in derularea prezentei campanii vor fi 
prelucrate in scopul derularii operatiunilor specifice, descrise in prezentul Regulament, 

in interesul legitim al Organizatorului si pentru indeplinirea obligatiilor legale de 
raportare si arhivare. Prelucrarea se deruleaza pentru perioada necesara indeplinirii 
scopurilor antementionate. 
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8. Taxe si impozite  

 

8.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat 

pentru premiile acordate castigatorilor, in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, Titlul IV „Impozitul pe venit”. Data fiind valoarea premiului de sub 600 

RON, acesta nu este impozabil, conform legislatiei in vigoare.  

 

 

9. Incetarea campaniei  

 

9.1 Prezenta campanie poate inceta in cazul producerii unui eveniment ce constituie 

forta majora, in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de 

vointa sa, de a continua prezenta campanie sau in situatii justificate, comunicate de 

organizator in mod corespunzator, conform prevederilor art. 3.2 de mai sus.  

  

 

 

10. Litigii  

 

10.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta 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.  

  

 

 

11. Dispozitii finale  

 

11.1 Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti Participantii la sediul 

Organizatorului, precum si pe pagina campaniei www.aegon.ro si www.alphabank.ro, 

pe pagina de Facebook a Aegon Romania. Prin participarea la aceast concurs, 

Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, 

termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.  

 

11.2 Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru datele personale incorecte 

furnizate de catre Participanti sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul 

de participare la concurs si care se afla in afara culpei organizatorului.  

 

11.3 Orice fel de contestatii venite din partea Participantilor vor fi trimise prin fax, la 

nr. 0264224209,pe e-mailul info@aegon.ro sau la sediul organizatorului din Str. Avram 

Iancu, Nr. 506-508, etaj.5, localitatea Floresti, Jud. Cluj, Romania, in termen de 3 zile 

lucratoare de la data afisarii listei castigatorilor. Solutionarea contestatiei se va efectua 

de catre comisia care a validat castigatorul in termen de 24 de ore de la data primirii 

contestatiei si va fi definitiva. Contestatiile trimise dupa aceasta data vor fi considerate 

tardive si nu vor fi luate in considerare.  

 

11.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul 

desfasurarii Campaniei, cu mentiunea ca acest fapt va fi adus la cunostinta 

http://www.aegon.ro/
https://www.aegon.ro/luna-cadou-aegon/home/
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Participantilor prin publicarea informatiei pe pagina campaniei www.aegon.ro si pe 

pagina de Facebook a Aegon Romania, si prin actualizarea prezentului regulament cu 

cel putin 2 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.  

 
Organizator concurs: 

S.C AegonTowarzystwo Ubezpieczeń          
na Życie S.A. Varşovia - Sucursala Floreşti        
 

ASIGURATOR,                                                               

Sinziana Maioreanu          

Director General           

…………………. 

 

Dana Cirstea        

Director Financiar      

…………………….. 

Aviz juridic 

http://www.aegon.ro/
https://www.aegon.ro/luna-cadou-aegon/home/
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