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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
”Investește ce ți se potrivește!”
1. Organizatorul și Regulamentul Oficial al Campaniei promoționale
Campania promoțională „Investește ce ți se potrivește!” (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. RO6175133, 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. 138/06.09.1995, reautorizată ca societate de administrare a investițiilor prin Decizia nr.
4222/02.12.2003 și Decizia nr.333/30.01.2006, înregistrată în calitate de administrator de fonduri de
investiții alternative prin Atestatul nr.40/21.12.2017 de către Autoritatea de Supraveghere Financiarã
(A.S.F.) (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 și PJR07.1AFIAI/400004/21.12.2017 (denumită în continuare
„Organizator”). Societatea funcţionează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 privind
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum
și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004, Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente
financiare (Legea nr.126/2018), Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri alternative,
Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a
investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de
plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completprile ulterioare, Regulamentului A.S.F. nr.
10/2015 privind adminsitratorii de fonduri alternative precum si cu celelalte reglementari emise de
Autoritatea de Supraveghere Financiară în aplicarea legii. 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. Definiții
Suma Lunară - reprezintă suma pe care un investitor o investește lunar in mod consecutiv, în unul sau mai
multe dintre fondurile deschise de investiții Certinvest Obligațiuni, Certinvest Dinamic, Certinvest Prudent,
Certinvest BET-FI Index, Certinvest BET Index, Certinvest XT Index. Suma Lunară nu poate fi mai mică de
150 de lei.
Suma investită – reprezintă valoarea cumulată a Sumelor lunare investite de la data începerii Campaniei
sau de la data la care investitorul a început să participe în Campanie . În situația în care investitorul își
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întrerupe participarea în Campanie și dorește să reia subscrierea Sumelor lunare, ”Suma investită” va fi
considerată suma cumulată de la reluarea subscrierilor Sumei lunare .
Bonus – reprezintă un procent (așa cum este definit la punctul 6 al prezentului Regulament) din Suma
lunară investită. Acesta se acordă în ultima zi lucrătoare a celei de a patra luni.
Extrabonus – bonificație acordată investitorilor care în cadrul Campaniei subscriu concomitent Sume
lunare în două fonduri deschise de investiții administrate de SAI Certinvest SA, așa cum este detaliat la
punctul 6 ( Mecanismul Campaniei și bonusurile acordate) al prezentului Regulament.
Investitor în Campanie - persoană care deţine minim un titlu de participare (o unitate de fond) în cadrul
a cel puţin un fond deschis de investiții participant în Campanie: Certinvest Obligațiuni, Certinvest Dinamic,
Certinvest Prudent, Certinvest BET-FI Index, Certinvest BET Index, Certinvest XT Index.
Organizatorul - S.A.I. Certinvest S.A., în calitate de administrator al fondurilor deschise de investiții
participante în Campanie, Certinvest Obligațiuni, Certinvest Dinamic, Certinvest Prudent, Certinvest BETFI Index, Certinvest BET Index, Certinvest XT Index.
3. Perioada Campaniei
Campania va fi lansată la data de 01 iunie 2020, ora 00:00 și se va desfășura până la data de 31 mai 2021,
ora 23:59. Campania se prelungește anual cu perioade similare, în condițiile în care cu 30 de zile anterior
expirării perioadei, S.A.I. Certinvest S.A. nu notifică investitorilor încetarea Campaniei. Campania se va
desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
4. Fondurile de investiții participante la Campania promoțională „Investește ce ți se potrivește!”
Campania premiază investitorii care investesc lunar, minimum 3 luni consecutive, prin investiții în unul
sau mai multe dintre fondurile deschise de investiții Certinvest Obligațiuni, Certinvest Prudent, Certinvest
Dinamic, Certinvest Bet index, Certinvest Bet Fi Index si Certinvest Xt Index.
FDI Certinvest Obligaţiuni – Fond deschis de investiții autorizat de A.S.F. prin Decizia nr. 2149/04.05.2004,
înscris în Registrul Public al A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400016/ 04.05.2004.
FDI Certinvest XT Index - Fondul deschis de investiții Certinvest XT Index autorizat de A.S.F. prin Decizia
nr. 1793/10.09.2008, înscris în Registrul Public al A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400059/18.08.2008.
FDI Certinvest Bet Index Fondul deschis de investiții Certinvest Bet Index autorizat de A.S.F prin Decizia
nr. 849/01.07.2010, inscris in Registrul Public al A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400068/01.07.2010.
FDI Certinvest Bet FI Index Fondul deschis de investiții Certinvest Bet FI Index autorizat de A.S.F. prin
Decizia nr. 850/01.07.2010, înscris în Registrul Public al A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400067/01.07.2010.
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FDI Certinvest PRUDENT - Fondul deschis de investiții Certinvest Prudent autorizat de A.S.F. prin Decizia
nr. 140/06.09.1995 si reautorizat prin Decizia nr. 624/ 05.02.2004 si este inscris in Registrul Public al A.S.F.
cu nr. CSC06FDIR/ 400012/ 05.02.2004.
FDI Certinvest DINAMIC - Fondul deschis de investiții Certinvest Dinamic autorizat de A.S.F. prin Decizia
nr.2121/14.12.2001 si reautorizat prin Decizia nr.444/28.01.2004, înscris în Registrul Public al A.S.F. cu nr.
CSC06FDIR/ 400011/28.01.2004.
Fondurile sunt administrate de S.A.I. Certinvest SA, autorizată prin Decizia nr. 138/06.09.1995,
reautorizata ca societate de administrare a investitiilor prin Decizia nr. 4222/02.12.2003 si Decizia
nr.333/30.01.2006, înregistrată în Registrul Public al A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/ 400005/2.12.2003 si nr.
PJR07.1AFIAI/400004/21.12.2017 . S.A.I. Certinvest S.A. are sediul în Bucureşti, Sector 1, Str. Buzești
nr.75-77, etaj 10, Biroul 1, tel: 021.203.14.00; fax: 021.203.14.14; e-mail: office@certinvest.ro; web-site:
www.certinvest.ro.
Depozitarul activelor fondurilor deschise de investiții Certinvest BET Index, Certinvest BET-FI Index,
Certinvest XT Index și Certinvest Dinamic este Banca Comercială Română SA, instituţie de credit
autorizată de B.N.R., cu sediul social în Bucureşti, Calea Plevnei nr.159 Business Garden Bucharest, sector
6, înregistrată la ONRC sub nr. J40/90/23.01.1991, Cod unic de înregistrare RO361757. Este autorizată de
A.S.F. prin Avizul nr. 27/04.05.2006 şi înregistrată în Registrul Public A.S.F cu numărul PJR10
/DEPR/400010, adresa web:www.bcr.ro.
Depozitarul activelor fondurilor deschise de investiții Certinvest Obligațiuni și Certinvest Prudent 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, adresa web: www.brd.ro. Depozitarul a fost autorizat de A.S.F. 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 fondurilor deschise de investiții Certinvest Obligațiuni, Certinvest Prudent, Certinvest Dinamic,
Certinvest Bet index, Certinvest Bet Fi Index si Certinvest Xt Index.
Investițiile pot fi realizate online, prin platforma de investiții www.investonline.ro, prin telefon (021 203
14 30 / 021 203 14 31) sau la sediul S.A.I. Certinvest.
Informații complete despre FDI 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. Aceste documente pot fi descărcate de pe pagina
https://investitii.certinvest.ro/certinvest-obligatiuni/ și sunt disponibile gratuit la sediul SAI Certinvest SA,
în limba română. Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.
Informații complete despre FDI Certinvest Xt Index, precum și documentele constitutive ale acestui fond
de investiții se pot vizualiza la adresa https://investitii.certinvest.ro/xt-index/.
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Citiți Prospectul de emisiune şi Informaţiile cheie destinate investitorilor prevăzute la art. 98 din OUG nr.
32/2012, înainte de a investi în acest fond de investiții. Aceste documente pot fi descărcate de pe pagina
https://investitii.certinvest.ro/xt-index/ și sunt disponibile gratuit la sediul SAI Certinvest SA, în limba
română. Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.
Informații complete despre FDI Certinvest BET Index, precum și documentele constitutive ale acestui
fond de investiții se pot vizualiza la adresa https://investitii.certinvest.ro/bet-index/. Citiți Prospectul de
emisiune şi Informaţiile cheie destinate investitorilor prevăzute la art. 98 din OUG nr. 32/2012, înainte de
a investi în acest fond de investiții. Aceste documente pot fi descărcate de pe pagina
https://investitii.certinvest.ro/bet-index/ și sunt disponibile gratuit la sediul SAI Certinvest SA, în limba
română. Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.
Informații complete despre FDI Certinvest BET-FI Index, precum și documentele constitutive ale acestui
fond de investiții se pot vizualiza la https://investitii.certinvest.ro/bet-fi-index/. Citiți Prospectul de
emisiune şi Informaţiile cheie destinate investitorilor prevăzute la art. 98 din OUG nr. 32/2012, înainte de
a investi în acest fond de investiții. Aceste documente pot fi descărcate de pe pagina
https://investitii.certinvest.ro/bet-fi-index/ și sunt disponibile gratuit la sediul SAI Certinvest SA în limba
română. Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.
Informații complete despre FDI Certinvest Dinamic, precum și documentele constitutive ale acestui fond
de investiții se pot vizualiza la adresa https://investitii.certinvest.ro/certinvest-dinamic/. Citiți Prospectul
de emisiune şi Informaţiile cheie destinate investitorilor prevăzute la art. 98 din OUG nr. 32/2012, înainte
de a investi în acest fond de investiții. Aceste documente pot fi descărcate de pe pagina
https://investitii.certinvest.ro/certinvest-dinamic/ și sunt disponibile gratuit la sediul SAI Certinvest SA, în
limba română. Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.
Informații complete despre FDI Certinvest Prudent, precum și documentele constitutive ale acestui fond
de investiții se pot vizualiza la https://investitii.certinvest.ro/certinvest-prudent/. Citiți Prospectul de
emisiune şi Informaţiile cheie destinate investitorilor prevăzute la art. 98 din OUG nr. 32/2012, înainte de
a investi în acest fond de investiții. Aceste documente pot fi descărcate de pe pagina
https://investitii.certinvest.ro/certinvest-prudent/ și sunt disponibile gratuit la sediul SAI Certinvest SA, în
limba română. Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.
5. Condiții de eligibilitate
La această Campanie pot participa investitorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
➢
Investesc o Sumă Lunară (definită mai sus) în unul sau mai multe dintre fondurile deschise de
investiții Certinvest Obligațiuni, Certinvest Dinamic, Certinvest Prudent, Certinvest BET-FI Index,
Certinvest BET Index, Certinvest XT Index.
➢
Unitățile de fond alocate pentru Sumele Lunare investite în cadrul campaniei „Investește ce ți se
potrivește!” nu sunt răscumpărate până la momentul acordării bonusurilor, respectiv în ultima zi
lucrătoare a celei de a patra luni, asa cum este definit Bonusul.
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Un investitor poate participa de mai multe ori în Campanie (se poate reînscrie) în următoarele situații:
➢ în cazul în care răscumpară unitățile de fond alocate pentru Sumele Lunare investite în cadrul
Campaniei ”Investește ce ți se potrivește!” înainte de primirea bonusului (ultima zi lucratoare din cea
de a patra luna). Pentru a beneficia de bonusuri și deci, pentru a fi eligibil, investitorul nu poate
răscumpăra sumele lunare înainte de primirea bonusului aferent acestora.
➢ în cazul în care nu mai subscrie o „Sumă lunară” pentru una sau mai multe luni, apoi revine cu Sume
lunare de minim 150 de lei;
➢ în cazul în care un investititor nu mai subscrie o „Sumă lunară” în unul sau mai multe dintre fondurile
deschise de investiții administrate de S.A.I. Certinvest SA participante în Campanie și dorește să
investească în alt fond deschis de investiții participant în Campanie în care nu este investitor sau în
care nu a depus o „Sumă lunară” până la acel moment;
➢ în cazul în care un investitor a subscris o „Sumă lunară” în două sau mai multe fonduri deschise de
investiții participante în Campanie și dorește ca în continuare să subscrie o „Sumă lunară” doar întrun singur fond, rămâne înscris în Campanie doar pe fondul de investiții ales.
Fondurile de investiții administrate de S.A.I. Certinvest S.A., clienții de conturi administrate individual de
S.A.I. Certinvest S.A., persoanele juridice, entitățile fără personalitate juridică, nu pot participa în această
campanie.
Prin simpla participare la Campania Promoțională, investitorii declară că vor respecta termenii și condițiile
prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), potrivit celor menționate
în cuprinsul său.
6. Mecanismul Campaniei și bonusurile acordate
A. Investitorii care investesc o Sumă lunară în FDI Certinvest Obligațiuni fără a răscumpăra unitățile
astfel acumulate, vor fi bonificați cu 0.042% pe lună (0.504% pe an) din suma investită.
B. Investitorii care investesc o Sumă lunară în FDI Certinvest Prudent fără a răscumpăra unitățile astfel
acumulate vor fi bonificați cu 0.20% pe lună (2.40% pe an) din suma investită.
C. Investitorii care investesc o Sumă lunară în FDI Certinvest Dinamic fără a răscumpăra unitățile astfel
acumulate, vor fi bonificați cu 0.15% pe lună (1.80% pe an) din suma investită.
D. Investitorii care investesc, o Sumă lunară în FDI Certinvest Bet Index fără a răscumpăra unitățile astfel
acumulate, vor fi bonificați cu 0.06% pe lună (0.72% pe an) din suma investită.
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E. Investitorii care investesc o Sumă lunară, în FDI Certinvest Bet Fi Index fără a răscumpăra unitățile
astfel acumulate, vor fi bonificați cu 0.06% pe lună (0.72% pe an) din suma investită.
F. Investitorii care investesc o Sumă lunară, în FDI Certinvest Xt Index fără a răscumpăra unitățile astfel
acumulate, vor fi bonificați cu 0.06% pe lună (0.72% pe an) din suma investită.
Extrabonusuri
Investitorii care în Campanie vor subscrie concomitent Sume lunare în cele două situații de mai jos
beneficiază de extrabonusuri, suplimentar față de bonusurile descrise mai sus, după cum urmează:
➢ FDI Certinvest Obligațiuni si FDI Certinvest Prudent – extrabonus de 0.10% pe luna din Suma investită
în FDI Certinvest Prudent;
➢ FDI Certinvest Obligațiuni si FDI Certinvest Dinamic – extrabonus de 0.10% pe luna din Suma investită
în FDI Certinvest Dinamic.
Bonusurile și extrabonusurile vor fi plătite investitorilor în ultima zi lucrătoare a lunii a 4-a pentru 3 luni
de depuneri consecutive.
Dacă data plății este în zilele de sâmbătă sau duminică, zilele de sărbătoare legală sau în 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 prima zi lucrătoare.
Bonusurile sunt acordate la termenele precizate mai sus, sub forma investițiilor în numele investitorului,
în fondurile deschise de investiții in care investitorul a investit în prezenta Campanie.
Extrabonusurile sunt acordate la termenele precizate mai sus, sub forma investițiilor în numele
investitorului, în FDI Certinvest Obligațiuni.
Subscrierile privind plata bonusurilor și extrabonusurilor sunt luate în considerare pentru stabilirea Sumei
Investite prin cumulare și vor fi la rândul lor purtătoare de bonus prin cumulare, dar nu vor fi luate în
considerare in calculul Sumei Lunare minime care trebuie sa fie de 150 Lei.
Bonusurile, extrabonusurile precum și contravaloarea acestora vor fi rotunjite în plus, la două zecimale.
Prin participarea la Campania „Investește ce ți se potrivește!” investitorii declară că sunt de acord ca S.A.I.
Certinvest S.A. să crediteze în numele lor conturile colectoare ale fondurilor deschise de investiții
Certinvest Obligațiuni, Certinvest Dinamic, Certinvest Prudent, Certinvest BET-FI Index, Certinvest BET
Index, Certinvest XT Index cu sumele reprezentând valoarea bonusurilor si extrabonusurilor pentru care
se califică, precum și să aloce unități de fond pentru respectivele sume, pe/în numele investitorilor
participanți la Campanie, conform prevederilor prospectelor de emisiune ale fondurilor deschise de
investiții participante în Campanie.
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Exemplu* de calcul pentru acordarea bonusurilor și extrabonusurilor.
1.
Plată Bonus
Depuneri lunare de 500 Lei in FDI Certinvest Obligațiuni în lunile iunie, iulie si august 2020.
Exemplu* acordare Bonus la 3 luni FDI Certinvest Obligațiuni
IUNIE

Subscrieri FDI
Certinvest Obligațiuni
Suma lunară
500
Bonus lunar (lei)

Bonus luna 1

Suma investită
500
0.042%
0.21

IULIE
Suma lunară
500
Bonus luna 2

Suma investită
1000
0.042%
0.42

AUGUST
Suma lunară
500
Bonus luna 3

Suma investită
1500
0.042%
0.63

SEPTEMBRIE
Total Bonus (lei)
(Bonus 1+Bonus
2+Bonus 3)

1.26

Total Bonus se plătește pe 30 septembrie 2020 în FDI Certinvest Obligațiuni
2.
Plată Bonus și Extrabonus
Depuneri lunare de 500 Lei în FDI Certinvest Obligațiuni în lunile iunie, iulie și august 2020
Depuneri lunare de 150 Lei în FDI Certinvest Prudent în lunile iunie, iulie și august 2020

Extrabonusul se plătește pe 30 septembrie 2020 în FDI Certinvest Obligațiuni.
*Exemplele de mai sus nu iau în calcul evoluția valorii unității de fond și sunt informative.
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Cuantumul cumulat al bonusului și extrabonusului este acordat în suma brută raportat la taxele și
impozitele stabilite de lege. Bonusurile și extrabonusurile fiind reinvestite in fondurile de investitii
participante in Campanie vor fi impozitate alaturi de acestea conform legislației în vigoare, Organizatorul
campaniei urmând să vireze suma netă pentru cumpărarea de unități de fond în numele investitorului.
Sumele investite în perioada Campaniei, precum și bonusurile si extrabonusurile acordate pot fi
răscumpărate de investitori conform prevederilor prospectelor de emisiune ale fondurilor deschise de
investiții Certinvest Obligațiuni, Certinvest Dinamic, Certinvest Prudent, Certinvest BET-FI Index,
Certinvest BET Index, Certinvest XT Index în vigoare la momentul realizării cererii de răscumpărare.
7. Prelucrarea si protecția datelor personale
Organizatorul, S.A.I. Certinvest S.A. se obligă să respecte prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecţia datelor) și legislația aplicabilă incidentă privind protecția datelor personale, cu modificările și
completările ulterioare. Datele cu caracter personal ale Investitorilor în Campanie (Persoane vizate) sunt
prelucrate de Organizator în vederea executării obligațiilor legale și a intereselor legitime care rezultă din
aplicarea Regulamentului, cum ar fi: pentru desfășurarea Campaniei, stabilirea eligibilității Investitorilor
în Campanie, acordarea premiilor Campaniei, realizarea de rapoarte statistice și îndeplinirea obligațiilor
fiscale ce decurg din reținerea, virarea impozitului aferent contravalorii premiilor. În cazul în care vă
opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în scopul acestei Campanii, acest aspect va atrage
imposibilitatea participării la Campanie. În scopul derulării Campaniei, Investitorilor în Campanie le vor fi
prelucrate datele cu caracter personal completate in cadrul formularelor fondurilor deschise de investitii
care pot fi consultate pe site la adresa https://investitii.certinvest.ro/documente-utile/ . Datele cu
caracter personal colectate în cadrul Campaniei nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția organizatorului
sau împuternicitilor acestuia și a cazurilor în care organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de
legislația în vigoare.
Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la
prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.
Participantul, în calitate de persoană vizată, are, conform cadrului legislativ în vigoare , următoarele
drepturi: dreptul la informare, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea
prelucrării, dreptul de opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere, dreptul de
retragere a consimțământului, drepturi suplimentare aferente deciziilor automate.
Datele cu caracter personal ale Investitorilor în Campanie vor fi stocate pe durata necesară organizării
Campaniei, precum și ulterior, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce-i revin Organizatorului. După
expirarea datelor de stocare, organizatorii vor anonimiza datele colectate în Campanie, lipsindu-le astfel
de caracterul personal, pentru scopuri statistice.
Mai multe informații cu privire la Politica de prelucrarea a datelor cu caracter personal a S.A.I. Certinvest
S.A. găsiți aici: https://investitii.certinvest.ro/protectia-datelor/.
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8. Taxe și Impozite
(1) Bonusurile si extrabonusurile cu valoare cumulată 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 obligat să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat,
conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
(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.
9. Suspendarea/Încetarea Campaniei și alte dispoziții
Prezenta Campanie poate fi suspendată ori poate înceta, după caz, înainte de 30 mai 2021 în caz de forță
majoră, de natură a face imposibilă derularea Campaniei, în cazul lichidării fondurilor deschise de investiții
participante la Campanie sau dacă Organizatorul decide acest fapt, comunicând respectiva modificare a
Regulamentului Oficial al Campaniei promoționale „Investește ce ți se potrivește!” pe www.certinvest.ro.
În cazul în care oricare dintre fondurile deschise de investiții participante în această campanie fuzionează
cu alt fond de investiții administrat de SAI Certinvest SA, campania va continua pe fondul rezultat în urma
fuziunii, iar investitorul nu este afectat de aceasta fuziune
În cazul în care oricare dintre fondurile deschise de investiții participante în această campanie își modifică
cheltuielile de funcționare, S.A.I Certinvest S.A. poate modifica valoarea bonusurilor și a extrabonusurilor
sau poate înceta campania cu efect imediat, comunicând respectiva modificare a Regulamentului pe
pagina www.certinvest.ro.
10. 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.
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