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Ca si voi si eu am vazut o reclama la TV la Scoala de Bani. Mi s-a parut interesanta ideea si
m-am inscris si eu. Pana aici totul a fost OK. Nu prea mi-a placut fapul ca mi s-a cerut CNP-ul
dar am trecut repede peste asta. Mai departe am aflat ca in spatele acestui proiect este nimeni
altcineva decat BCR. Si la ce te poti astepta din partea unei banci puternice fata in fata cu niste
oameni care vor sa participe la un concurs:

1. Regulatmentul trebuie respectat doar de concurenti. Pana acum organizatorii nu au postat
punctajele la timp, nu au raspuns la modul in care s-a facut punctajul, rezolvarile la probleme
sunt indoielnice si nu se accepta alte variante. Cum poti sa ai incredere in banca in acest caz?
Banca te va executa daca nu platesti dar daca ei sunt de vina poti sa astepti mult si
bine.Contractele cu BCR sunt facute doar pentru a fi respectate de clienti.

  

2. Site-ul merge execrabil. Sunt concurenti ce s-au plans de faptul ca nu au putu sa intre sa
raspunda la intrebari sau sa citeasca materialele in timpul orelor.

3. Sunt persoane care au pus intrebari si nu au primit raspunsuri nici dupa 2 saptamani. Este
exact la ce te poti astepta din partea bancii. Nu vei primi raspuns la ce te doare decat atunci
cand ei vor dori chestia asta

4. Materialele pentru scoala ce trebuiau distribuite cu Saptamana Financiara au fost
insuficiente. Multe persoane s-au plans ca nu au avut de unde sa citeasca. Au spus ca le vor
pune pe site siau reusit abia dupa 3 zile de la momentul in care erau obligati prin regulament sa
faca acest lucru.

5. Si-au trimis programatorii in strainatate cu toate ca aveau de postat niste punctaje pe site. Au
promis ca vor da punctajele Vineri. Nu a fost cine sa le posteze. Apoi au zis ca le pun Luni si de
fapt au aparut Marti. O treaba tipic romaneasca. Daca eu va voi plati creditele in acelasi fel veti
avea aceeasi rabdare? Ma indoiesc!

6. Au dat afara din concurs persoanele care le-au pus intrebari incomode si cele care au dat
alte solutii decat cele oferite in mod oficial. Asa vei pati si daca ai cont la ei. Daca nu le mai
place de tine iti vor inchide contul.  
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7. Au pus concursuri zilnice care de fapt se fac atunci cand vor ei. Azi incercau sa recupereze
ce nu au reusit sa faca ieri. Partea mai interesanta este ca este declarat castigator cel care
raspunde primul la concurs. Pai cum sa fi primul daca voi mutati concursul la ce ora vreti si nu
anuntati in timp util ora la care va avea loc concursul? Poate ca se dau ponturi celor care
trebuie sa caastigeDai jumatate din castig daca intri cand te sun eu si raspunzi cum iti spun eu
la test.

8. Intr-o zi au anuntat ca nu vor mai avea discutii pe site (ei ii zic ora de dirigentie) in
urmatoarele 2 zile. Apoi a doua zi intra din nou si spun ca se tin aceste ore. Apoi modifica ora.
Vrei un credit de la BCR? Mai intai iti vor cere pe mama si pe tata (cu CNP cu tot). Apoi iti vor
lua banii de comisioane, si iti vor spune ca nu pot sa-ti dea raspuns acum ci intr-o saptamana.
Apoi iti pun banii in cont si nu te vor anunta iar tu vei plati dobanzi si comisioane fara sa-i
folosesti.

9. Moderatorul site-ului nu are idee despre ce vorbeste. Nu are cele mai simple concepte
financiare si se asteapta ca lumea sa invete ceva din acest concurs. De la cine? Cum? 

Uite asa o idee foarte buna este adusa in practica prin metode balcanice si in final toti au de
pierdut: banca pierde la capitolul imagine, participantii isi pierd vremea si toti am pierdut o
oportunitate de a face ceva grozav

Va urma pentru ca acest concurs nu e gata
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