
Regulament Tombola de premii BLAGO 
1 – 31 august 2021 

Obiectivul constă în atragerea clienților noi sau repetați pe Creditarea fără gaj 

Cum poți participa? 

 Beneficiază cel puțin de un credit fără gaj în perioada concursului; 

   Mai multe credite – Mai multe șanse de cîștig !!! 

 Ai grijă să nu ai zile de restanță active la ziua extragerii ciștigătorilor . 

La această tombola nu pot participa angajații Companiei și rudele de gradul întîi a acestora. 

În cadrul Tombolei vor fi două tipuri de premii:  

1. Premii mici (Extragere Săptămînală): 

30 de Reduceri la Tarife pentru Credite 

 -      50% Reducere la comisionul de eliberare pentru creditele pe termen scurt     

 -      20% Reducere la dobînda pentru creditele pe termen de 3 sau 6 luni 

 

2. Premii mari (Extragere Lunară): 

     1 x TV, 

     2 x Mașină de spălat, 

     3 x Centre muzicale, 

     4 x Aspiratoare, 
     5 x Microunde 

Extragerea premiilor 

- Extragerea Premiilor Mici va avea loc săptămînal , in fiecare zi de vineri. Vor 

participa toți clienții care vor beneficia de credit din data startării Tombolei pînă 

în ziua extragerii. 

- Extragerea Premiilor Mari va avea loc pe data de 10.09.2021  Vor participa toți 

clienții care vor beneficia de credite în toată perioada concursului chiar și cei care 
au cîstigat unul din premiile mici. 

Modalitatea de premiere 

- Cîștigătorii premiilor vor fi informați telefonic, la numărul de telefon indicat în 

cererea creditară depusă. În cazul în care persoana cîștigătoare nu va răspunde la 

numărul de telefon indicat, fiind apelat de 3 ori de către reprezentantul 

companiei, acesta va decădea din drepturi și se va extrage un alt cîștigător, 

respectîndu-se aceeași procedură. 

Organizatorul își rezervă dreptul să poată efectua verificări în ceea ce privește 

corectitudinea participării la Tombolă din dorința de a nu prejudicia nici un participant 
care dorește să se înscrie la Tombolă . 

Cei interesați pot suna la linia fierbinte: 0 (800) 10 88 0 pentru a afla mai multe 

informații despre tombolă (Regulament de participare, premii, modalitate de acordare a 

premiilor etc.) .           

Pentru a participa și cîștiga respectă toate cele descrise mai sus ! 

SUCCES ! 


