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Mastercard Bank of the Year 

 

 

Conditii generale 

1.  Competitia Mastercard Bank of the Year este organizata de Mastercard si 

implementata de catre agentia de PR Golin Harris Public Relations SA, cu sediul 

in str. Grigore Alexandrescu, numarul 89-97, etaj 4, modul A, sector 1, Bucuresti, 

Cod Unic de Inregistrare Fiscala RO10596424, Numar Operator ANSPDCP 

18027, reprezentata de catre Irina Roncea, in calitate de Director General. 

2. In competitia Mastercard – Bank of the Year se poate inscrie orice institutie 

financiara din sectorul financiar-bancar, care isi desfasoara activitatea pe 

teritoriul Romaniei si orice institutie financiara inscrisa in Registrul General IFN, 

denumiti in continuare Participanti. 

3. Inscrierea in competitie se va realiza in perioada 4 februarie – 22 februarie 

2019.  

4. Inscrierea in competitie se va realiza pe baza de aplicatie. Prin aplicatie se va 

intelege un text de maximum 500 cuvinte pentru fiecare categorie la care se 

aplica, descriind serviciul/produsul/motivatia – in functie de categoria aleasa. 

Inscrierea va fi realizata in limba romana. Fiecare categorie are prevazut un set 

specific de criterii dupa care se va realiza jurizarea si care trebuie sa fie incluse 

in argumentatia oferita de participantul la competitie in formularul de inscriere 

trimis.  

 

Eligibilitate 

5. Fiecare aplicatie reprezinta o singura intrare in Competitie. Un participant 

poate inscrie oricate aplicatii in cadrul unei categorii.  

6. Aplicatiile vor fi inscrise in perioada 4 februarie – 22 februarie 2019, inscrierea 

realizandu-se pe baza de e-mail, la adresa 

Mastercard.bankoftheyear@golin.com, mentionata de organizatorii concursului 

mailto:Mastercard.bankoftheyear@golin.com
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pe pagina oficiala a competitiei, prin intermediul site-ului 

www.mastercard.ro/bankofyear. 

7. In momentul inscrierii, prin intermediul unui formular dedicat, participantii vor 

trebui sa ofere informatii precum date de contact, informatii despre proiectele / 

serviciile inscrise in concurs sau motivatia participarii la o anumita categorie, 

dupa caz. Formularul va permite si incarcarea unor documente de suport pe 

pagina oficiala a concursului (www.mastercard.ro/bankofyear) – maximum 3 

(fisiere video sau foto). Participantul este unic responsabil de datele furnizate. 

8.  O aplicatie nu va putea fi modificata dupa inscrierea acesteia.  

9. Participantii se obliga, la momentul inscrierii aplicatiei, ca toate informatiile 

furnizate in aplicatia respective sa fie reale, in conformitate cu situatia pietei si 

sa raspunda afirmativ la orice solicitare de probare a veridicitatii informatiilor 

respective, in cazul in care aceasta este solicitata de catre organizatori. 

10. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina toate aplicatiile care:  

 nu respecta conditiile impuse de legislatia in materie sau care sunt ilegale, 

periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, 

defaimatoare, rasiste sau xenofobe, care incalca drepturile de autor sau care ar 

putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale; 

 al caror continut la discriminare pe baza de rasa sau origine etnica, religie, 

dizabilitati, varsta sau orientare sexuala, cu caracter umilitor sau injositor pentru 

aceste categorii.  

11.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba categoria aleasa de 

participant, daca considera ca alegerea facuta de particiant este incorecta, si de 

a include aplicatia intr-o categorie adecvata, insa nu inainte de a consulta 

participantul, daca acesta a furnizat date de contact valide. In eventualitatea in 

care nu se realizeaza un acord intre organizator si participant cu privire la 

recategorisirea inscrierii, prevaleaza inscrierea initiala.  

 

Jurizare si Premiere 

12.    Toate aplicatiile vor putea fi jurizate de catre Juriu in perioada 22 februarie 

– 15 martie 2019.  

13.   Juriul va fi compus din reprezentanti ai mai multor domenii, care vor juriza 

categoriile de competenta, conform cu domeniul in care activeaza. Componenta 

acestuia va include, dar nu se va limita la: reprezentanti ai Institutului Bancar 

http://www.mastercard.ro/bankofyear
http://www.mastercard.ro/bankofyear
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Roman; retaileri (inclusiv online); companii de tehnologie; reprezentanti ai 

industriei de plati; brokeri de credit; companii de consultanta & audit; analisti; 

reprezentanti ai mediului academic; ONG-uri; asociatii studentesti, etc. Lista 

completa a juriului din cadrul unei editii a concursului va fi publicata pe site 

inaintea inchiderii perioadei de inscrieri. 

14.    Notarea aplicatiilor va avea la baza criterii obiective, prestabilite, calitative 

si/sau cantitative, asa cum se mentioneaza in formularul de inscriere aferent 

fiecarei categorii. 

Formular de 

inscriere - Banca Anului 2018.docx
    

Formular de 

inscriere - Cea mai Activă Instituție Financiară în Educație Financiară.docx
 

Formular de 

inscriere - Cea mai Populară Bancă a Anului 2018.docx
 

Formular de 

inscriere - Instituția Financiară Non-Bancară (IFN) a Anului.docx
 

Formular de 

inscriere - Instituția Financiară Social-Responsabilă a Anului.docx
 

Formular de 

inscriere - Produsul de Economisire al Anului.docx
   

Formular de 

inscriere - Aplicația Mobilă a Anului.docx
  

Formular de 

inscriere - Campania de Comunicare Financiară.docx
 

Formular de 

inscriere - Cea mai Inovatoare Instituție Financiară a Anului.docx
 

Formular de 

inscriere - Cea mai Prietenoasă Bancă pentru Tineri.docx
 

Formular de 

inscriere - Instituția Financiară pentru IMM-uri.docx
 

Formular de 

inscriere - Produsul de Credit pentru Retail al Anului.docx
 

Formular de 

inscriere - Serviciul Online al Anului.docx
 

15.  Castigatorii vor fi determinati prin compararea numarului de puncte cumulate 

acordate de juriu pentru fiecare categorie. 

Criteriile cantitative vor fi ponderate cu cota de piata a fiecarei institutii financiare 

in parte, conform informatiilor actualizate emise de BNR. 

Decernarea premiilor Galei Mastercard Bank Of The Year va avea loc in data de 

28 martie 2019. 

Toti castigatorii vor primi un trofeu personalizat cu logo-ul Mastercard si cu 

numele premiului castigat. 

Castigatorii nu se vor afla sub incidenta platii taxelor sau a altor impozite 

asociate premiului. 

 

Alte reguli 

16.    Toate materialele inscrise in Competitie devin proprietatea Organizatorului  

Competitiei, cu exceptia demo-urilor sau a materialelor ce insotesc inscrierea 

standard, unde regulamentul prezent permite anexarea altor materiale. 
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17. Prin participarea la aceasta Competitie, institutiile financiare si/sau 

reprezentantii acestora isi exprima consimtamantul asupra continutului aplicatiilor 

sau a materialelor care insotesc inscrierea, asumandu-si faptul ca informatiile 

transmise Organizatorului Competitiei nu sunt confidentiale.  

18.   Prin participarea la aceasta Competitie, se prezuma cunoasterea regulilor 

Competitei si acordul participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se 

conformeze tuturor termenilor, conditiilor impuse de Organizatorul Competitiei. 

19.    In cazul unei plangeri impotriva unui castigator, Organizatorul Competitiei 

isi rezerva dreptul de a cere documente justificatoare din ambele parti.  

20.   Organizatorul Competitiei isi rezerva dreptul de a retrage un premiu in cazul 

unei plangeri admise.  

21.   In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei aplicatii, decizia 

Organizatorului Competitiei este definitiva. 

 


