Clubul Green de Afaceri – regulament

Green Business Club este organizat și gestionat de către ProCredit Bank S.A., cu sediul în Mun.
București, str. Buzești nr. 62-64, etajele 1,2 și 4, sector 1, cod poștal 011017, înregistrată la
Registrul Comerțului cu nr. J40/3762/2002, având CUI RO14622194, denumită în continuare
“Organizator”. Green Business Club este reprezentat de Dna Andreea Enache, în calitate de
președinte .
Dreptul de participare
Green Business Club se adresează tuturor clienților persoane juridice care au accesat un produs
de credit ProEco și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament, denumiți în
continuare „Membri”.
Prin înscrierea în Green Business Club, Membri confirmă cunoașterea prevederilor
Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora.
Procedura de înscriere
Înscrierea în Green Business Club se face în mod voluntar, cu ocazia semnării contractului de
credit pentru produsul de credit ProEco accesat.
Clienții pot face parte din oricare dintre segmentele de piață finanțate de către ProCredit Bank
S.A., și anume Întreprinderi Foarte Mici, Întreprinderi Mici și Întreprinderi Mijlocii, indiferent de
profilul de activitate (agricol sau urban).
Green Business Club se adresează atât clienților existenți care contractează un nou produs de
credit ProEco, cât și clienților noi.
Drepturi și obligații
1. Drepturile și obligațiile Organizatorului
a. Organizatorul își rezervă dreptul de a alege Membri în funcție de calitatea
acestora de a fi clienți ai ProCredit Bank S.A. care au accesat creditul ProEco;
b. Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage calitatea de Membru în cazul în
care, pe durata procesului de monitorizare, se constată neîndeplinirea criteriilor de
eligibilitate, sau dacă Membri înregistrează întârzieri la plata ratelor, ocazie cu
care vor fi înștiințați privind încetarea calității lor de Membru;
c. Organizatorul va păstra confidențialitatea informațiilor oferite de către Membri, cu
excepția celor solicitate de către autoritățile legale competente și a situației în care
Organizatorul și Membri agrează ca cei din urmă să fie promovați în materialele
Organizatorului;
d. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica structura Green Business Club fără
a trimite o informare prealabilă;

2. Drepturile și obligațiile Membrilor
a. Membrii își rezervă dreptul de a se retrage din Green Business Club, după
trimiterea unei informări prealabile către Organizator;
b. Membrii au dreptul de a fi invitați la evenimentele desfașurate de către
Organizator pe diferite teme;
c. Membrii își pot promova povestea de succes pe pagina de website dedicată
Green Business Club, în urma discuției prealabile cu Organizatorul, care își
rezervă dreptul de a selecta poveștile de succes în funcție de tipul de afacere;
d. Membrii pot fi invitați să participe la evenimente de networking organizate de către
Organizator în București sau în alte orașe;

Responsabilitate
Consultanța oferită de Green Business Club, prin informațiile diseminate între Membri sau prin
știrile postate pe website, are caracter de recomandare, Organizatorul neasumându-și
răspunderea pentru acțiunile întreprinse de către Membri sau de către alți clienți ai Băncii, în
urma utilizării informațiilor.
Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a materialelor
prezentate pe website, de către orice persoană, fără acordul scris al Organizatorului.
Încetarea activității
Green Business Club își poate înceta activitatea în cazul apariției unui eveniment ce constituie
forță majoră, cât și în cazul în care Organizatorului se va afla în imposibilitatea de a-i asigura
funcționarea. În cazul închiderii Green Business Club, Organizatorul va trimite o înștiințare către
toți Membri, cu cinci zile înainte de data închiderii oficiale.

