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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
”Orientează-ți investițiile către Certinvest!”

1. Organizatorul și regulamentul oficial al campaniei
Campania „Orientează-ți investițiile către Certinvest!” (denumită în cele ce urmează “Campania”) este
organizată de S.A.I. Certinvest S.A. cu sediul social în municipiul București, str. Buzesti, nr. 75-77, etaj 10,
biroul nr. 1, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului din București sub nr. J40/16855/94,
Cod Unic de Înregistrare nr. RO 6175133, telefon 021.203.14.00, fax 021.203.14.14, e-mail
office@certinvest.ro, adresa web www.certinvest.ro, autorizată ca societate de administrare a investițiilor
prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 de către Autoritatea de Supraveghere Financiarã (fosta Comisie
Naţională a Valorilor Mobiliare („C.N.V.M.”) şi este înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr.
PJR05SAIR/400005/02.12.2003 (denumită în continuare „Organizator”). Societatea funcţionează în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 şi ale Regulamentului ASF nr. 9/2014. Participanții la
Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit în
continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi pus la dispoziția
participanților atât pe www.certinvest.ro, cât și la cerere. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica
sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după
publicarea lor pe www.certinvest.ro. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să
respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial
și ale legislației aplicabile.
2. Durata campaniei
Campania va fi lansată la data de 1 Mai 2018, ora 00:00 și se va desfășura până la data de 31 mai 2020,
ora 23:59. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Pentru ca operaţiunile efectuate să se încadreze în Campania „Orientează-ți investițiile către Certinvest!”,
acestea trebuie să se deruleze astfel:
 Pentru plăţile realizate prin card bancar sau prin ordin de plată / foaie de vărsământ, sumele
aferente acestora trebuie să crediteze contul colector al fondului participant la Campanie în
perioada 1 Mai 2018, orele 00:00 – 31 mai 2020, orele 23:59, inclusiv;
 Pentru adeziunile realizate cu plata în numerar la sediul Certinvest, acestea trebuie efectuate în
perioada 1 Mai 2018 – 31 mai 2020 inclusiv, în programul de lucru al SAI Certinvest S.A. (în fiecare
zi, de luni până vineri, între orele 09:00 – 17:30, cu excepția zilelor declarate nelucrătoare și a
sărbătorilor legale).
3. Fondul de investiții participant la promoția „Orientează-ți investițiile către Certinvest!”
Campania bonusează investitorii care economisesc lunar prin investiții în fondul deschis de investiții
Certinvest Obligațiuni.
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FDI Certinvest Obligaţiuni – fond deschis de investiții autorizat de ASF prin Decizia 2149/04.05.2004,
înscris în Registrul ASF cu numărul CSC06FDIR/400016 din data de 04.05.2004.
Depozitarul FDI Certinvest Obligațiuni este BRD – Groupe Societe Generale, persoană juridică română cu
sediul în București, Sector 1, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr. J40/608/1991, Cod unic de înregistrare RO361579, telefon: 021.200.83.72; fax:
021.200.83.73, adresa web: www.brd.ro. Depozitarul a fost autorizat de Autoritatea de Supraveghere
Financiară (fosta Comisie Naţională a Valorilor Mobiliare („C.N.V.M.”) prin Avizul nr. 249/29.11.2005 şi
înregistrat cu numărul PJR10DEPR/400007 în Registrul Public al A.S.F.
Toate operațiunile de subscriere se vor realiza în conformitate cu prevederile documentelor de emisiune
ale fondului deschis de investiții Certinvest Obligațiuni.
Informații complete despre fondul deschis de investiții Certinvest Obligațiuni, precum și documentele
constitutive
ale
acestui
fond
de
investiții
se
pot
vizualiza
la
adresa
https://investitii.certinvest.ro/certinvest-obligatiuni/ .
Citiţi Prospectul de emisiune și Informațiile Cheie Destinate Investitorilor, prevăzute la art. 98 din O.U.G.
nr. 32/2012, înainte de a investi în acest fond de investiții. Puteți descărca aceste documente aici:
https://investitii.certinvest.ro/certinvest-obligatiuni/.
Aceste documente pot fi găsite în limba română și pe site-ul www.certinvest.ro, precum și la sediul SAI
Certinvest SA. Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.
4. Condiții de eligibilitate
Participă la promoție toți investitorii care se înscriu în campania „Orientează-ți investițiile către
Certinvest!”, acest lucru constând în îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
 Investesc o Sumă Lunară (definită mai jos) în fondul deschis de investiții Certinvest Obligațiuni;
 Unitățile de fond alocate pentru Sumele Lunare investite în cadrul campaniei „Orientează-ți
investițiile către Certinvest!” nu sunt răscumpărate până la momentul acordării bonusurilor din
cadrul acestei Campanii.
 Suma Lunară investită în oricare dintre fondurile deschise de investiții Certinvest Obligațiuni,
Certinvest Prudent și Certinvest Dinamic nu trebuie să provină din plata vreunei cereri de
răscumpărare dintr-unul dintre fondurile de investiții administrate de SAI Certinvest SA, depusă în
perioada promoției.
Suma Lunară reprezintă valoarea pe care un investitor o investește consecutiv, în fiecare lună, în fondul
deschis de investitii Certinvest Obligațiuni. În cazul în care valorile investite variază de la o lună la alta,
Suma Lunară reprezintă cea mai mică sumă dintre sumele investite în fiecare lună. Suma Lunară nu poate
fi mai mică de 100 de lei.
Un investitor poate participa o singură dată în Campanie, ceea ce înseamnă că, în cazul în care răscumpară
unitățile de fond alocate pentru Sumele Lunare investite în cadrul Campaniei „Orientează-ți investițiile
către Certinvest!”, nu se mai poate înscrie a doua oară în promoție.
Un investitor care, începând cu data de 01.05.2018, răscumpară unități de fond deținute în fondul deschis
de investitii Certinvest Obligațiuni și alocate după data de 31.12.2017, nu poate participa la campanie.
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Fondurile de investiții administrate de SAI Certinvest SA și conturile administrate individual de SAI
Certinvest nu pot participa în aceasta campanie.
5. Mecanismul campaniei și premiile acordate
A. Investitorii care investesc în fiecare lună, în fondul deschis de investiții Certinvest Obligațiuni o Sumă
Lunară, fără a răscumpăra unitățile astfel acumulate, vor fi bonificați lunar după cum urmează:
Luni de
depuneri
consecutive
Bonificație
Din Suma
Lunară
depusă
Luni de
depuneri
consecutive
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Din Suma
Lunară
depusă
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4

5
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%
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%

0.20
%

0.20
%

0.30
%

0.30
%

0.30
%

0.40
%

0.40
%

0.40
%

13

14

15

16

17

18

19

20
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%

0.80
%

0.80
%

0.80
%

Suplimentar față de bonusurile de mai sus, investitorilor din Campanie le vor fi acordate următoarele
extrabonusuri:
- Pentru 9 luni de depuneri consecutive - 0.10% din Suma Lunară depusă
- Pentru 12 luni de depuneri consecutive - 0.50% din Suma Lunară depusă
- Pentru 15 luni de depuneri consecutive - 0.50% din Suma Lunară depusă
- Pentru 18 luni de depuneri consecutive - 0.50% din Suma Lunară depusă
- Pentru 21 luni de depuneri consecutive - 0.50% din Suma Lunară depusă
- Pentru 24 luni de depuneri consecutive – 3.50% din Suma Lunară depusă
Extrabonusul se aplica la o singura Suma Lunară depusă.
Bonusurile si extrabonusurile vor fi plătite investitorilor astfel:
 pentru Sumele Lunare investite în lunile 1, 2 si 3 plata se va efectua în contul investitorului într-o
singură tranșă, în ultima zi a lunii a 4-a ;
 pentru Sumele Lunare investite în lunile 4-24, în perioada 1-15 ale fiecărei luni, plata se va efectua
în contul investitorului în data de 15 ale lunii următoare;
 pentru Sumele Lunare investite în lunile 4-24 în perioada 16 - până în ultima zi a lunii, plata se va
efectua în contul investitorului în ultima zi a lunii următoare;
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 plata extrabonusurilor se va efectua în contul investitorului în ultima zi a lunii următoare perioadei
pentru care este acordat extrabonusul
B. Investitorii care au investitit o Sumă Lunară în fondul deschis de investiții Certinvest Obligațiuni, 12
luni consecutive, în perioada 10 aprilie 2017 – 30 aprilie 2018, fără a răscumpăra unitățile acumulate până
la data de 31 octombrie 2017, și care investesc în continuare în fiecare lună a Campaniei, în fondul deschis
de investiții Certinvest Obligațiuni o Sumă Lunară în cuantum de maxim 150% din cea mai mică sumă
dintre sumele investite în fiecare lună în perioada 10 aprilie 2017 – 30 aprilie 2018, fără a răscumpăra
unitățile astfel acumulate, vor fi bonificați lunar după cum urmează:
Luni de
depuneri
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consecutiv
e
Bonificație
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%
%
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%
%
%
%
%
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Suplimentar față de bonusurile de mai sus, investitorilor li se vor acorda următoarele extrabonusuri:
- Pentru 15 luni de depuneri consecutive - 0.50% din Suma Lunară depusă
- Pentru 18 luni de depuneri consecutive - 0.50% din Suma Lunară depusă
- Pentru 21 luni de depuneri consecutive - 0.50% din Suma Lunară depusă
- Pentru 24 luni de depuneri consecutive – 3.50% din Suma Lunară depusă
- Pentru 27 luni de depuneri consecutive – 0.50% din Suma Lunară depusă
- Pentru 30 luni de depuneri consecutive – 0.50% din Suma Lunară depusă
- Pentru 33 luni de depuneri consecutive – 0.50% din Suma Lunară depusă
- Pentru 36 luni de depuneri consecutive – 4.00% din Suma Lunară depusă
Extrabonusul se aplica la o singura Suma Lunară depusă.
Bonusurile si extrabonusurile vor fi plătite investitorilor astfel:
 pentru Sumele Lunare investite în perioada 1-15 ale fiecărei luni, plata se va efectua în contul
investitorului în data de 15 ale lunii următoare;
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 pentru Sumele Lunare investite în perioada 16 – până în ultima zi a lunii, plata se va efectua în
contul investitorului în ultima zi a lunii următoare;
 plata extrabonusurilor se va efectua în contul investitorului în ultima zi a lunii următoare perioadei
pentru care este acordat extrabonusul
În cazul în care cuntumul Sumei Lunare investite începand cu 01.05.2018 este mai mare de 150% din cea
mai mică sumă dintre sumele investite în fiecare lună în perioada 10 aprilie 2017 – 30 aprilie 2018,
investitorul nu se mai califică pentru bonusurile și extrabonusurile de la punctul 5 litera B. din prezentul
regulament, urmând a încasa bonusurile și extrabonusurile de la punctul 5 litera A.
Dacă data plății coincide cu zilele de sâmbătă şi duminică, zilele de sărbătoare legală, şi cu alte zile în care,
potrivit legii, nu se lucrează, precum şi în perioada 27 decembrie – 31 decembrie a fiecărui an, plata se va
efectua în următoarea zi lucrătoare.
Bonusurile si extrabonusurile Campaniei sunt acordate la momentele precizate mai sus, sub forma
investițiilor în numele investitorului, în fondul deschis de investitii Certinvest Obligațiuni. Nu pot fi
acordate concomitent aceluiași investitor mai multe tipuri de bonusuri pentru aceleași Sume Lunare pe
același fond de investiții.
Subscrierile privind plata bonusurilor si extrabonusurilor nu sunt luate în considerare pentru stabilirea
Sumei Lunare și nu vor fi la rândul lor purtătoare de bonus.
Prin participarea la promoția „Orientează-ți investițiile către Certinvest!”, investitorii declară că sunt de
acord ca S.A.I. Certinvest S.A. să crediteze în numele lor conturile colectoare ale fondului FDI Certinvest
Obligațiuni cu sumele reprezentând valoarea bonusurilor pentru care se califică, precum și să aloce unități
de fond pentru respectivele sume, pe numele investitorilor participanți la promoție, conform prevederilor
prospectului de emisiune al fondului deschis de investiții Certinvest Obligațiuni.
Cuantumul bonusului este acordat în suma brută raportat la taxele și impozitele stabilite de lege.
Bonusurile cu valoare mai mare sau egală de 600 lei vor fi impozitate conform legislației în vigoare,
organizatorul urmând să vireze suma netă pentru cumpărarea de unități de fond în numele investitorului.
Sumele investite în perioada promoției, precum și bonusurile acordate pot fi răscumpărate de investitori
conform prevederilor prospectului de emisiune al fondului deschis de investitii Certinvest Obligațiuni, în
vigoare la momentul realizării cererii de răscumpărare.
6. Protecția datelor personale
Organizatorul, deținând număr de Operator de date cu caracter personal 4928, se obligă, de asemenea,
să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor personale, cu modificările și
completările ulterioare. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor
personale ale participanților/câstigătorilor la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului
Regulament Oficial și legislației în vigoare. Participantul, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii
nr. 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul
de intervenție asupra datelor (art.14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale (art.17) și dreptul de a se adresa justiției (art.18). În cazul în care un Participant dorește ca
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datele personale să nu îi fie folosite în scopurile menționate mai sus, sau dacă dorește să facă anumite
rectificări sau modificări asupra informațiilor transmise, va trebui să întocmească o cerere în forma scrisă,
datată și semnată, adresată Organizatorului, la adresa precizată la punctul 1.
7. Taxe și Impozite
(1) Bonusurile cu valoare mai mare sau egală cu 600 lei sunt subiecte de impozit pe venituri din premii,
iar impozitul pe venit datorat de câstigători va fi reținut, declarat și virat către autoritățile fiscale de către
Organizator, conform legislației aplicabile în vigoare.
(2) Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu
excepția impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii
promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligati să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat,
conform Legii nr. 227/2015.
(3) Organizatorii își rezervă dreptul de a solicita orice alte documente cerute de Autoritățile Fiscale,
exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor de plată aferente impozitului pe premii.
8. Încetarea campaniei și alte dispoziții
Prezenta Campanie va începe la data de 1 Mai 2018 și va putea înceta înainte de 30 mai 2020 numai în
cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea Campaniei sau
dacă Organizatorul decide acest fapt, comunicând respectiva modificare a Regulamentului pe
www.certinvest.ro.
În cazul în care fondul de investiții participant în Campanie fuzionează cu alt fond de investiții administrat
de SAI Certinvest SA, Campania va continua pe fondul rezultat în urma fuziunii.
9. Litigii
Orice litigiu apărut în legătură cu această Campanie va fi rezolvat pe cale amiabilă, părțile având
posibilitatea să utilizeze și modalitățile de soluționare alternativă a litigiilor prevăzute de dispozițiile legale
în vigoare. În cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine
instanțelor de judecată din Bucureşti.
Prezenta Campanie nu se cumulează cu alte campanii ale Organizatorului aflate în derulare.

Director General,
Horia Gusta

Reg. com. J40/16855/94, C.U.I. 6175133, Capital social subscris și vărsat 13.024.365,86 Lei
Autorizată de ASF prin Decizia 4222/02.12.2003; Atestat ASF nr. 40/21.12.2017
Înregistrată în reg. ASF cu nr. PJR05SAIR/ 400005/02.12.2003 si nr PJR071AFIAI/400004/21.12.2017
Numărul de operator de date cu caracter personal al SAI CERTINVEST SA este 4928.

