
 

 

 

 

“La Taclale și Parale show” a ajuns la ediția a IV-a 

#Dreptullabanking: ai o familie pricepută la bani și banking? Ai șansa să câștigi 5.000 
euro oferiți de Asociația Română a Băncilor  

 

 

București, 18 octombrie 2021 - Campania #DreptulLaBanking lansează a IV-a ediție a show-
ului online “La Taclale și Parale”. Emisiunea online a debutat anul trecut și este concepută sub 
forma unui concurs de cunoștințe generale pe teme financiare. Această ediție aniversară, cu 
marele premiu în valoare de 5.000 euro, se adresează familiilor. Concurenții pot participa de 
data aceasta alături de soț/soție sau de o rudă de gradul I sau II.  

Asociația Română a Băncilor aniversează anul acesta 30 de ani de existență și a decis să 
mărească valoarea premiilor din cadrul acestui sezon, acestea ridicându-se la aproape 28.000 
lei.  

Participanții, cu vârsta minimă de 18 ani, sunt invitați să se înscrie, alături de coechipierii lor, pe 
platforma dreptullabanking.ro. În fiecare săptămână va avea loc o extragere electronică, iar cei 
selectați vor intra în emisiune prin intermediul aplicației Zoom și vor răspunde la întrebări printr-
un chestionar postat pe platforma Kahoot!. Cele trei familii câștigătoare din emisiunile difuzate 
online pe Facebook Dreptul la Banking în zilele de 16, 23 și 30 octombrie 2021 vor intra în marea 
finală unde au șansa să câștige marele premiu de 5000 euro.  

Cu ocazia noului sezon, un participant dintre cei care vor juca online de acasă pe Kahoot!, alături 
de concurenți, în perioada 16-31 octombrie 2021, are șansa să participe, prin selecție electronică, 
la marea finală alături de un membru al familiei lui.  

Sezonul IV se desfășoară în perioada 5.10.2021 – 6.11.2021 și include cinci emisiuni, difuzate 
săptămânal, în ziua de sâmbătă, pe pagina de Facebook @DreptulLaBanking.       

Emisiunea de tip quiz, a cărei gazdă este Cabral, a adunat în sezoanele precedente peste 2.000 
de înscrieri, dintre aceștia 50 au avut ocazia să participe la show.  
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