
Act aditional nr. 3/ 28.05.2021 de prelungire pana la data de 30.06.2021  

a campaniei “0% dobanda pentru 30 de zile” 

  

I. PRELUNGIREA CAMPANIEI 

 

1. Conform capitolului VI din Regulamentul campaniei “0% dobanda pentru 30 de zile” 

desfasurata de Axi Finance IFN S.A. in perioada 01.03.2021 – 31.05.2021 (denumita in 

continuare “Campania”), Axi Finance IFN S.A., având sediul social in Bucuresti, bld. 

Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub 

numarul J40/12493/2015, avand CIF 35116319, inregistrata in Registrul General al BNR cu 

nr. RG-PJR-41-110308 din data de 08.04.2016, in calitate de organizator al Campaniei 

(denumit in continuare “Organizatorul”) decide prelungirea Campaniei pana la data de 

30.06.2021.  

 

2. Ca urmare a prelungirii mentionate la pct. 1, la Campanie vor participa clientii 

Organizatorului care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

• inregistreaza o solicitare pentru cardul Axi (inclusiv, dar fara a se limita la, prin 

intermediul website-ului www.axi-card.ro) pana la data de 30.06.2021 (inclusiv); 

• indeplinesc conditiile necesare pentru a li se aproba acordarea unui credit de consum de 

catre Organizator; 

• incheie cu Organizatorul un contract de credit pentru acordarea unui credit de consum prin 

intermediul cardului Axi; si 

• cardul Axi este activat, conform prevederilor contractului de credit, pana la 31.07.2021 

(inclusiv). 

 

II. MODIFICAREA REGULAMENTULUI CAMPANIEI 

 

1. Pentru a reflecta prelungirea duratei de aplicare a Campaniei, se modifica urmatoarele articole 

din Regulamentul Campaniei: 

 

(i) incepand cu data de 01.06.2021 articolul 1 din Capitolul II (DURATA SI LOCUL 

DESFASURARII CAMPANIEI) se modifica si va avea urmatorul cuprins:  

“Campania se desfasoara in perioada 01.03.2021 – 30.06.2021 pe teritoriul României.” 

 

(ii) incepand cu data de 01.06.2021 articolul 1 din Capitolul III (DREPTUL DE A PARTICIPA 

LA CAMPANIE) se modifica si va avea urmatorul cuprins:  

“La Campanie vor participa clientii Organizatorului (denumiti in continuare 

“Participantii”) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

• inregistreaza o solicitare pentru cardul Axi (inclusiv, dar fara a se limita la, prin 

intermediul website-ului www.axi-card.ro) pana la data de 30.06.2021 (inclusiv); 

• indeplinesc conditiile necesare pentru a li se aproba acordarea unui credit de consum 

de catre Organizator; 

http://www.axi-card.ro/
http://www.axi-card.ro/


• incheie cu Organizatorul un contract de credit pentru acordarea unui credit de 

consum prin intermediul cardului Axi; 

• cardul Axi este activat, conform prevederilor contractului de credit, pana la 

31.07.2021 (inclusiv).” 

2. Toate celelalte articole ale Regulamentului Campaniei raman nemodificate si continua sa se 

aplice in mod corespunzator. 

 

Prezentul Act Aditional este aprobat de Directorul General al Organizatorului.  

 

DIRECTOR GENERAL AXI FINANCE IFN S.A. 

SERBAN FLOR 

 


