
 
 

 
                                                                                                            S-a cerut autentificarea prezentului înscris: 

 ACT ADITIONAL nr. 1 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

“PAD gratuit la incheierea unei asigurari facultative de locuinta” 

autentificat sub nr. 678/01.10.2020  de catre  

SPN „Iulia Scântei & Codrin Macovei”, cu sediul în Mun. Bucureşti, sector 1, 

 

Organizatorul campaniei promotionale “PAD gratuit la incheierea unei asigurari facultative de locuinta” 

(denumita in continuare “Campanie promotionala”) este Societatea ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA, persoană 

juridică română, cu sediul social in Mun.Bucureşti, str. Căderea Bastiliei nr. 80-84, subsol, parter (partial – zona sud), 

et. 1 (partial – zona sud), et.2, et.3, et. 4, et.5 si et.6 (partial – zona sud), sector 1, inregistrată la Registrul Comerţului 

de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/15882/1994, având CUI  RO 6120740, înscrisă în registrul de evidenţă a 

prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 779, înmatriculată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-017/2003, 

autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cont cod IBAN RO69 BACX 0000 0000 3006 3255, deschis la 

UNICREDIT Bank, Sucursala Grigore Mora, reprezentata legal de Domnul ŞONCUTEAN VIRGIL - VASILE, in calitate 

de Director General, denumita in continuare "Organizator". 

consimte la modificarea Regulamentului campaniei promotionale “PAD gratuit la incheierea unei asigurari 

facultative de locuinta”, autentificat sub nr. 678/01.10.2020  de catre SPN „Iulia Scântei & Codrin Macovei”, 

cu sediul în Mun. Bucureşti, sector 1, după cum urmează: 

 

Art. 1. Se modifica art. 4, punctul 2, din Regulament  intitulat “PAD gratuit la incheierea unei asigurari facultative 

de locuinta”, care va avea urmatoarea redactare: 

        “achizitioneaza o polita facultativa de asigurare de locuinta pentru un imobil care nu este asigurat la Allianz-Tiriac 

(nu exista o polita emisa de Allianz-Tiriac in vigoare sau polita a expirat in urma cu cel putin 30 de zile pentru imobilul 

respectiv).” 

Art. 2. Se modifica art. 4, punctul 6, din Regulament  intitulat “PAD gratuit la incheierea unei asigurari facultative 

de locuinta”, care va avea urmatoarea redactare: 

       “achita prima rata aferenta asigurarii facultative sau, dupa caz, prima integrala, conform conditiilor de asigurare  in 

maximum 2 zile de la emiterea politei de asigurare facultativa.” 

         Prezentul Act adiţional reprezintă voinţa completă a părţii şi completeaza prevederile Regulamentului de concurs 

autentificat  sub nr. 678/01.10.2020  de catre SPN „Iulia Scântei & Codrin Macovei”, cu sediul în Mun. Bucureşti, sector 

1. Celelalte prevederi ale Regulamentului de concurs rămân nemodificate.  

 
 
. 



 
 

S-a cerut autentificarea prezentului înscris: 

 

 
ACT ADITIONAL nr. 2 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

“PAD gratuit la incheierea unei asigurari facultative de locuinta” 

autentificat sub nr. 678/01.10.2020, modificat prin Actul aditional nr.1 autentificat sub nr. 706/08.10.2020,  de 

către Societatea Profesională Notarială ‚, Iulia Scântei & Codrin Macovei”, prin notar public Scântei Laura – 

Iuliana,  

 

Organizatorul campaniei promotionale“PAD gratuit la incheierea unei asigurari facultative de locuinta” 

(denumita in continuare “Campanie promotionala”) este Societatea ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA, persoană 

juridică română,cu sediul social in Mun.Bucureşti, str. Căderea Bastiliei nr. 80-84, subsol, parter (partial – zona sud), 

et. 1 (partial – zona sud), et.2, et.3, et. 4, et.5 si et.6 (partial – zona sud), sector 1, inregistrată la Registrul Comerţului 

de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/15882/1994, având CUI  RO 6120740, înscrisă în registrul de evidenţă a 

prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 779, înmatriculată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-017/2003, 

autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cont cod IBAN RO69 BACX 0000 0000 3006 3255, deschis la 

UNICREDIT Bank, Sucursala Grigore Mora, reprezentata legal de Domnul BADEA AUREL, in calitate de Director 

General Adjunct,  denumita in continuare "Organizator". 

 

consimte la modificarea Regulamentului campaniei promotionale “PAD gratuit la incheierea unei asigurari 

facultative de locuinta”, autentificat sub nr.678/01.10.2020,  modificat prin Actul aditional nr.1 autentificat sub 

nr. 706/08.10.2020,  de către Societatea Profesională Notarială ‚, Iulia Scântei & Codrin Macovei”, prin notar 

public Scântei Laura – Iuliana, cu sediul în Mun. Bucureşti, sector 1, după cum urmează: 

 

           Se completeaza Art. 2 si Art. 7. din Regulament intitulat “PAD gratuit la incheierea unei asigurari facultative 

de locuinta”, cu urmatorul alineat: 

          “In cazul anumitor canale de distributie, gratuitatea este realizata prin restituirea primei de asigurare aferenta 

asigurarii obligatorii catre Contractant intr-un termen ce poate varia intre 30 si 90 de zile lucratoare.” 

 

            Prezentul Act aditional reprezinta vointa completa a partii si completeaza prevederile Regulamentului de 

concurs autentificat  sub nr.678/01.10.2020  modificat prin Actul aditional nr.1 autentificat sub nr. 706/08.10.2020,  de 

către Societatea Profesională Notarială ‚, Iulia Scântei & Codrin Macovei”, prin notar public Scântei Laura – Iuliana, cu 

sediul în Mun. Bucureşti, sector 1. Celelalte prevederi ale Regulamentului de concurs raman nemodificate.  

 



 
 

 
     

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

“PAD gratuit la incheierea unei asigurari facultative de locuinta” 
 
Art. 1 Organizator  
 
Organizatorul campaniei promotionale “PAD gratuit la incheierea unei asigurari facultative de locuinta” (denumita 

in continuare “Campanie promotionala”) este Societatea ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA, persoană juridică 

română, cu sediul social in Mun.Bucureşti, str. Căderea Bastiliei nr. 80-84, subsol, parter (partial – zona sud), et. 1 

(partial – zona sud), et.2, et.3, et. 4, et.5 si et.6 (partial – zona sud), sector 1, inregistrată la Registrul Comerţului de pe 

lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/15882/1994, având CUI  RO 6120740, înscrisă în registrul de evidenţă a 

prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 779, înmatriculată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA -017/2003, 

autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cont cod IBAN RO69 BACX 0000 0000 3006 3255, deschis la 

UNICREDIT Bank, Sucursala Grigore Mora, reprezentata legal de Domnul ŞONCUTEAN VIRGIL - VASILE, in calitate 

de Director General,   

 

Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce 

urmeaza "Regulamentul"). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt 

obligatorii pentru toti participantii la campania promotionala. Regulamentul este disponibil pe pagina de internet a 

Organizatorului, la adresa www.allianztiriac.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand 

la cunostinta publicului eventuala schimbare, prin publicarea sa pe website-ul www.allianztiriac.ro 

 

Art. 2 Durata si aria de desfasurare a campaniei 

 

Campania promotionala “PAD gratuit la incheierea unei asigurari facultative de locuinta” se desfasoara pe intreg 

teritoriul Romaniei si este valabila in perioada 5 octombrie 2020 – 5 decembrie 2020. 

 

Art. 3 Produsele de asigurare participante 

 

Sunt luate in considerare in campanie toate produse de asigurare facultativa de locuinta distribuite de Allianz-Tiriac, 

direct sau prin intermediari.  

 

Art. 4 Dreptul de participare 

La Campania promotionala participa persoanele fizice (denumite in continuare „Participanti”) care indeplinesc 

cumulativ urmatoarele conditii de participare: 

 

http://www.allianztiriac.ro/
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1) respecta conditiile de participare stabilite prin prezentul Regulament; 

2) achitioneaza o polita facultativa de asigurare de locuinta pentru un imobil care nu este asigurat la Allianz-

Tiriac (nu exista o polita emisa de Allianz-Tiriac in vigoare sau polita a expirat in urma cu cel putin 15 zile 

pentru imobilul respectiv); 

3) achizitioneaza, in perioada campaniei, o asigurare facultativa din categoria produselor participante, cu o prima 

anuala  de minimum 300 de lei sau 60 de euro si o frecventa de plata a primei trimestriala, semestriala sau 

anuala; 

4) data emiterii politei PAD este aceeasi cu data de emitere a asigurarii facultative achizitionate; 

5) data intrarii in vigoare a celor doua polite (asigurare facultativa a locuintei si PAD) sa nu depaseasca 10 zile 

de la data emiterii lor; 

6) achita prima rata aferenta asigurarii facultative sau, dupa caz, prima integrala, inainte de emiterea politei PAD.   

 

Participarea la aceasta campanie promotionala are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor  

prezentului Regulament. 

Inscrierea in campanie se realizeaza automat, prin achizitionarea, in perioada 5 octombrie 2020 – 5 decembrie  2020, 

a unei asigurari facultative din categoria produselor participante, care indeplineste conditiile prezentului Regulament. 

 

Art. 5 Modul de desfasurare a campaniei 

 

Persoanele fizice participante care achitioneaza una din asigurarile facultative descrise la Art.3 din prezentul 

Regulament, cu drept de participare conform Art. 4, beneficiaza de oferta campaniei descrisa la Art. 6. 

Oferta campaniei se activeaza la solicitarea participantului de incheiere a politei PAD. 

 

Art. 6 Beneficiile campaniei  

 

Pentru asigurarile facultative incheiate in perioada campaniei de catre participantii care indeplinesc conditiile 

prezentului Regulament,  Allianz-Tiriac acorda gratuit asigurarea obligatorie de locuinta (PAD) pentru o perioada de 1 

an de zile. 

 

Art. 7 Alternative ale ofertelor 

 

Participantii la campanie nu pot opta pentru primirea contravalorii beneficiilor campaniei in bani sau in alte obiecte. 

 

Art. 8 Taxe si impozite aferente 

 



 
 

Organizatorul campaniei promotionale va calcula si va retine la sursa impozitul datorat de catre participanti. Impozitul 

va fi virat la bugetul de stat conform legii. Impozitul calculat si virat de organizator va fi impozit final. 

Conform Codului Fiscal, art. 110 (4) nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii, in bani si/sau in natura, sub 

valoarea sumei neimpozabile de 600 lei, realizate de persoana fizica, pentru fiecare premiu de la acelasi platitor intr-o 

singura zi. 

 

Art. 9 Incetarea inainte de termen a Campaniei 

 

(1) Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv  

in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa lui, de a continua Campania. 

(2) Situatiilor avute in vedere de alineatul precedent le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei 

instante judecatoresti sau al altei autoritati publice competente. 

(3) In situatiile avute in vedere de alineatele precedente, Organizatorul nu mai este tinut de nicio obligatie catre 

participantii la Campanie, dupa cum nu este tinut de plata vreunei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. 

 

Art. 10 Protectia datelor personale 

 

In vederea organizarii prezentei campanii, Allianz-Tiriac Asigurari S.A. colecteaza si prelucreaza datele personale, in 

conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 

date. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele tale personale sunt utilizate si scopul in care 

acestea sunt folosite. Te rugam sa citesti aceasta informare cu atentie.  

 

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre Allianz-Tiriac in activitatea de furnizare a serviciilor 

de asigurare: 

 

1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, email, CNP, 

nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital). Datele sunt necesare pentru buna 

desfasurare la campania desfasurata de catre Companie, conform art. 1-7 

 

2. Date privind bunurile detinute (date privind bunul asigurat detinut de o persoana fizica, care face obiectul 

asigurarii). Datele sunt necesare in cazul incadrarii in conditiile de participare la Campania organizata de catre 

societate, pentru buna desfasurare a acesteia. 

 

3. Date privind politele de asigurare facultativa si obligatorie a locuintei, emise de catre Participant, (in vederea 

stabilirii incadrarii in conditiile Campaniei) 



 
 

 

Scopul in care  datele personale sunt utilizate   

 

Allianz-Tiriac colecteaza si prelucreaza datele tale personale in urmatoarele scopuri:  

 

a) in vederea derularii prezentei Campanii organizata de catre Allianz-Tiriac Asigurari; 

b) marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a 

calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi);  

c) solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor; 

d) solutionarea potentialelor litigii, deferite instantelor (de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate); 

e) identificarea clientilor, efectuarea de verificari de integritate si detectarea si prevenirea potentialelor fraude (de 

exemplu prevenirea platilor nejustificate ale dosarelor de dauna); 

f)  comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate; 

 

Colectarea si prelucrarea datelor tale pentru scopurile mentionate mai sus, are ca temei:  

 incheierea si executarea contractului de asigurare/polita la care esti parte, precum si efectuarea demersurilor  

premergatoare incheierii contractului de asigurare; 

 o obligatie legala a Operatorului; 

 consimtamantul tau;  

 interesul legitim al Operatorului, pentru activitati precum efectuarea de analize statistice/actuariale si raportar i 

interne sau catre alte entitati ale grupului din care Allianz-Tiriac face parte, verificarea integritatii si 

conformitatii persoanelor vizate, prevenirea fraudelor si a platilor nejustificate ale dosarelor de dauna, 

asigurarea masurilor de securitate necesare, etc. Vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal 

mentionate anterior si in mod strict necesar datele de contact, inclusiv numarul de telefon mobil si e-mailul, 

daca doriti sa deveniti/ramaneti clientul nostru si sa incheiati un nou contract de asigurare/reasigurare. Daca 

nu doriti sa ne furnizati aceste date, precum datele de contact (telefon mobil si e-mail) este important de stiut 

ca nu se va putea realiza incheierea unui contract specific de asigurare. Astfel, refuzul furnizarii acestor date 

(telefon si e-mail) conduce la imposibilitatea efectiva a analizei cerintelor de asigurare si pe cale de consecinta 

a incheierii contractului. 

 

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:  

 

 autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din 

domeniul asigurarilor, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a 

Operatorului;  



 
 

 furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de organizare al campaniei (ex. dezvoltatori de servicii IT, 

prestatori de servicii marketing,  etc); 

 institutii, agentii de stat, guvernamentale, daca legislatia stipuleaza acest lucru;  

 alte companii din cadrul Grupului Allianz (nationale si/sau internationale); 

 Instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traduceri, alte 

servicii autorizate, experti evaluatori. 

 

Transferul datelor personale intr-o tara din afara  Zonei  Economice  Europene  

 

Allianz-Tiriac ar putea sa transfere datele personale catre alte companii din afara sau din cadrul Grupului Allianz, aflate 

in exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, Allianz-Tiriac a luat o serie de masuri pentru a 

asigura un nivel adecvat de protectie a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislatia europeana. Printre aceste 

masuri se regasesc si incheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european. Te rugam sa consulti 

sectiunea sectiunea „Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal“ de pe www.allianztiriac.ro pentru mai 

multe detalii.  

 

Stocarea datelor personale  

 

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a campaniei, precum si ulterior, pe durata necesara 

executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti.  

 

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp 

prevazuta de dispozitiile legale generale precum si cele aplicabile in materie, in acord cu Nomenclatorul Arhivistic  

aplicabil la nivelul Allianz-Tiriac.  

 

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale  

 

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia 

datelor la nivel european 679/2016 iti poti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi: Dreptul de acces la datele cu 

caracter personal, Dreptul la rectificare, Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”, Dreptul de a va retrage 

consimtamantul, Dreptul la restrictionarea prelucrarii, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la opozitie, Dreptul de 

nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor tale, inclusiv crearea de profiluri care 

produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ, Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea 

competenta privind protectia datelor, Dreptul de a va adresa justitiei. 
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Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in 

legatura cu utilizarea de catre Allianz-Tiriac a datelor personale, te rugam sa ne contactezi alegand oricare din 

modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand  numele tau, adresa postala sau de email (in functie de 

modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.  

 

Ne poti contacta:  

 prin email - la adresa: datepersonale@allianztiriac.ro; 

 personal - la oricare din punctele de lucru Allianz-Tiriac;  

 printr-o cerere transmisa prin posta la adresa Strada Caderea Bastiliei, nr. 80-84, sector 1, Bucuresti;  

 telefonic - la numarul: 021 20 19 100. 

 

Art. 11 Litigii 

 

In cazul unor litigii aparute intre Allianz-Tiriac Asigurari S.A. si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe 

cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiu l 

spre solutionare instantelor romane competente.  

 

Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor  

si conditiilor Regulamentului. 

 

ORGANIZATOR, 
Societatea ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI S.A. 
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