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REGULAMENTUL OFICIAL
al promoției

„VISA te premiază cu un iPhone!”
1.

COMANDITARUL ŞI ORGANIZATORUL PROMOŢIEI
1.1. Comanditarul promoţiei este VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION., (denumită în
continuare – “Comanditar”), entitate juridică ce activează în conformitate cu legislația USA,
având sediul: 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, USA, din numele
căreia activează Oficiul VISA din Ucraina, cod EDRPOU 26600463, situat pe str. Bogdan
Hmelniţki17/52A, Kiev, 01030.
1.2. Organizatorul campaniei promo este Societatea Comercială “GRUPUL PROIECTELOR
INTELIGENTE” SRL (denumită în continuare – “Organizator”), înregistrată cu adresa juridică
pe str. Negruzzi 1, mun. Chişinău, Republica Moldova, cu Codul Unic de înregistrare
1003600043908 la Camera Înregistrării de Stat.
1.3. Banca parteneră este BC„MOLDINDCONBANK”S.A. (în continuare – „Banca”), înregistrată
cu adresa juridică: str. Armenească 38, mun. Chişinău, Republica Moldova, MD-2012, cu Codul
Unic de înregistrare 1002600028096 la Camera Înregistrării de Stat.
1.4. Pentru desfăşurarea Promoţiei Comanditarul şi/sau Organizatorul au dreptul să atragă terţe
persoane.

2.

SCOPUL PROMOȚIEI
2.1. Scopul Campaniei Promo (în continuare Promoție) este creşterea numărului transferurilor fără
numerar între cardurile Visa, emise de către băncile din Republica Moldova, efectuate prin
intermediul site-ului www.transfer.md

3.

PARTICIPANŢII LA PROMOŢIE
3.1. În cadrul Promoţiei pot participa persoanele fizice active, fără deosebire de rasă, naționalitate,
etnie, sex, origine, apartenență politică, care sunt deţinători ai cardurilor Visa Electron, Visa
Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite (denumite în continuare– “Card Visa”) emise
de către băncile din Republica Moldova (denumiţi în continuare– “Participant”).
3.2. Participanţi ai Promoţiei sunt persoanele fizice menționate în pct. 3.1 care îndeplinesc
cumulativ condițiile stipulate în capitolul 6 al prezentului regulament.
3.3. Nu sunt recunoscuţi în calitate de Participanţi ai Promoţiei şi nu au dreptul să participe la
Promoţie:
 Persoanele care nu întrunesc condiţiile prevăzute de prezentul Regulament;
 Persoanele care nu au capacitate de exerciţiu sau au capacitate de exerciţiu limitată.

4.

LOCUL ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI
4.1. Perioada de desfăşurare a Promoției este din 11 septembrie 2017 până în 5 noiembrie
2017 inclusiv (în continuare „Perioada de desfăşurare a Promoţiei”).
4.2. Promoţia se desfăşoară în 8 etape:
4.2.1. Prima etapă - de pe 11.09.2017 până pe 17.09.2017 inclusiv (în fiecare zi a
Promoţiei de la 00:00 până la 23:59);
4.2.2. A doua etapă - de pe 18.09.2017 până pe 24.09.2017 inclusiv (în fiecare zi a
Promoţiei de la 00:00 până la 23:59);
4.2.3. A treia etapă – de pe 25.09.2017 până pe 01.10.2017 inclusiv (în fiecare zi a
Promoţiei de la 00:00 până la 23:59);
4.2.4. A patra etapă - de pe 02.10.2017 până la 08.10.2017 inclusiv (în fiecare zi a
Promoţiei de la 00:00 până la 23:59);
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4.2.5. A cincea etapă - de pe 09.10.2017 până la 15.10.2017 inclusiv (în
Promoţiei de la 00:00 până la 23:59);
4.2.6. A şasea etapă - de pe 16.10.2017 până pe 22.10.2017 inclusiv (în
Promoţiei de la 00:00 până la 23:59).
4.2.7. A şaptea etapă - de pe 23.10.2017 până pe 29.10.2017 inclusiv (în
Promoţiei de la 00:00 până la 23:59).
4.2.8. A opta etapă - de pe 30.10.2017 până pe 05.11.2017 inclusiv (în
Promoţiei de la 00:00 până la 23:59).
5.

fiecare zi a
fiecare zi a
fiecare zi a
fiecare zi a

FONDUL DE PREMIERE
5.1. Premiile Promoției sunt: 8 smartfoane, model iPhone 7 (în continuare “Premiu”), care vor fi
acordate prin Tombole.
5.2. Fiecărei etape a promoției (8 etape) atribuindu-se câte un premiu.
5.3. Fondul de premii este de 6240 $ (șase mii două sute patruzeci dolari SUA).

6.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA PROMOȚIEI
6.1. Pentru a participa la Promoție, deţinătorii Cardurilor Visa (menționate în p. 3.1 din prezentul
Regulament) trebuie să realizeze în perioada 11 septembrie – 5 noiembrie 2017 inclusiv, de pe
cardul Visa, emis de către băncile din Republica Moldova, una şi/sau mai multe operaţiuni de
transfer P2P (transfer de bani de pe card pe card) prin site-ul www.transfer.md (denumită în
continuare– “Tranzacţie”).
6.2. La Promoție participă doar tranzacțiile P2P (transfer de pe card pe card) de pe cardurile VISA,
emise de către băncile din Republica Moldova.
6.3. Suma minimă a transferului este de 200 lei.
6.4. Fiecare operaţiune (tranzacţie) reprezintă o şansă.
6.5. Nu corespund condiţiilor și nu participă la Promoție:
- transferurile P2P efectuate între cardurile emise de către B.C. “Moldindconbank” S.A.;
- transferurile P2P realizate până la ora 00:00 din 11 septembrie 2017 şi cele realizate după
ora 23:59 din 5 noiembrie 2017;
- transferurile P2P efectuate prin intermediul bancomatelor, sistemelor Web banking și
Mobile banking, etc.

7.

MECANISMUL TRAGERII LA SORȚI. TOMBOLA
7.1. Determinarea potențialilor câștigători ai premiilor se va realiza prin trageri la sorți, organizate
de către Organizator – cu ajutorul site-ului random.org.
7.2. După fiecare săptămână de Promoție, în fiecare zi de joi, la orele 16.00, în oficiul
Organizatorului situat pe adresa: str. M-t G. Bănulescu Bodoni 57/1, mun. Chișinău,
Republica Moldova, va avea loc Tragerea la sorţi a 1 (un) număr de bază pentru atribuirea
premiului, menționat în p.5.1, în baza tranzacţiilor efectuate, care corespund condițiilor
indicate în Cap. 3,4,6 și încă 5 (cinci) numere de rezervă;
7.3. Săptămânal Organizatorul va primi de la BC “Moldindconbank” S.A., lista transferurilor P2P
care corespund condițiilor indicate în Cap. 3,4,6 al prezentului Regulament; cu atribuirea codul
unic al tranzacții.
7.4. Pe site-ul random.org se va indica numărul minim și maxim al tranzacțiilor înregistrate și
acesta va genera numărul de ordine a tranzacției potențial câștigătoare.
7.5. Primul număr selectat de site-ul random.org va corespunde câștigătorului unui Premiu.
7.6. După realizarea Tragerii la sorţi de bază vor fi extrase încă 5 (cinci) numere de rezervă.
7.7. Un participant poate primi doar 1 premiu pe parcursul perioadei promoției.
7.8. Pentru realizarea Tragerii la sorţi, Organizatorul Tombolei creează comisia formată din
reprezentanţii Organizatorului, reprezentanți ai Băncii și observatori independenţi.
7.9. Rezultatele Tragerii la sorţi vor fi introduse în procesul verbal semnat de o comisie formată din
3 persoane – 1 reprezentant al organizatorului, 1 reprezentant al Băncii, 1 observator
independent. La extragere va fi prezent un Notar Public care va legaliza semnăturile
membrilor comisiei și va confirma procesul verbal.
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7.10. Tragerea la sorţi va fi organizată de către colaboratorii Organizatorului. Tragerea la sorţi este
eveniment public. La cerere, orice persoană poate participa la acest eveniment. Cererea va fi
trimisă, în scris cu minim 3 zile înainte de data extragerii, pe adresa Organizatorului. Pentru
mai multe detalii puteţi scrie pe adresa: SC ”GRUPUL PROIECTELOR INTELIGENTE SRL,
str. M-t G. Bănulescu-Bodoni 57/1, mun. Chișinău, Republica Moldova. Telefon de contact:
(022) 54 77 92.
7.11. Locul şi data Tragerilor la sorţi pot fi modificate cu condiţia amplasării prealabile a informaţiei
pe site-urile http://www.cis.visa.com/ și www.micb.md;
7.12. Notarul Public va confirma autenticitatea semnăturilor membrilor comisiei si rezultatele
tragerii la sorţi.
7.13. Pentru organizarea Tragerilor la sorţi Organizatorul are drept să implice persoane terţe.
7.14. Relațiile între participanţii la Tombolă (a căror tranzacții sunt eligibile de a participa la
campanie și persoanele care întrunesc condițiile stipulate în prezentul Regulament) şi
Organizatorul sunt relații contractuale civile. Contractul între Organizator şi participanţii la
Tombola este încheiat din momentul realizării de către deţinătorul Cardului Visa a Primei
tranzacţii în conformitate cu condiţiile Promoției. Pentru organizarea Tragerilor la sorţi
Organizatorul are drept să implice persoane terţe.
8. MODALITATEA DE ÎNMINARE A PREMIILOR
8.1. Termenii de identificare și contactare a câștigătorilor premiilor constituie 7 (șapte) zile
calendaristice din momentul legalizării procesului verbal de către Notarul Public și identificării
câștigătorilor.
8.2. Înmânarea Premiilor se va face la sediul Organizatorului pe adresa: str. M-t G. BănulescuBodoni 57/1, mun. Chişinău, Republica Moldova.
8.3. Organizatorul, în termen de 3 zile calendaristice din momentul legalizării procesului verbal de
către Notarul Public și identificării tranzacției câștigătoare (conform codului unic al tranzacției),
stabilește legătura cu VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION pentru a primi datele
de contact ale câștigătorului.
8.4. După primirea datelor de contact ale câștigătorilor de la VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION, Organizatorul îl contactează pe câștigător și îl invită la înmânarea Premiului.
8.5. Câștigătorii Premiilor se pot adresa pentru ridicarea premiilor în timp de 7 zile calendaristice
din momentul contactării de către Organizator și îşi pot ridica premiul în ziua convenirii cu
Organizatorul, la sediul Organizatorului pe adresa: str. M-t G. Bănulescu-Bodoni 57/1, mun.
Chişinău, Republica Moldova.
8.6. La înmânarea premiilor, Organizatorul va solicita următoarea informaţie şi următoarele
documente confirmative: nume, prenume, IDNP, adresa de domiciliu, telefonul de contact,
datele buletinului de identitate (seria si numărul), copia buletinului de identitate emis de către
organele de stat al Republicii Moldova sau alt document ce ar confirma identitatea
câștigătorului, precum şi alte documente confirmative la solicitarea Organizatorului.
8.7. La înmânarea Premiului, câștigătorul va semna un Act de predare-primire a Premiului.
8.8. Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații
financiare legate de premiile oferite.
8.9. Neprezentarea de către Participanţi a documentelor confirmative solicitate de Organizator
necesare pentru a intra în posesia premiilor ori neprezentarea Participanţilor după premii în
termenii stipulaţi în Regulamentul Oficial se echivalează cu refuzul lor în primirea premiilor. Ca
urmare, Organizatorul va utiliza numerele de rezervă extrase la Tragerea la sorţi în
succesiunea extragerii lor pentru determinarea noilor câștigători.
8.10. Prin participarea la Promoție şi la Tragerea la sorţi în ordinea şi condiţiile stipulate în
prezentul Regulament Oficial, Participanţii îşi exprimă acordul lor la colectarea, prelucrarea,
stocarea şi folosirea informaţiei ce constituie date cu caracter personal, de către Organizator,
persoanele împuternicite de el și Partenerii Promoției în scopurile Promoției date, care vor
întreprinde/îndeplini toate măsurile necesare de protecţie a datelor cu caracter personal şi
nedezvăluirii lor neautorizate.
8.11. Numele câștigătorilor vor fi publicate pe site-urile oficiale: http://www.cis.visa.com/ şi
www.micb.md după identificarea lor și exprimarea acordurilor de către aceștia,.
8.12. Premiile nu pot fi restituite, schimbate sau acordate în echivalentul lor bănesc.
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8.13. Organizatorul Promoției poate introduce modificări în Regulamentul Oficial precum şi în
fondul de premii doar cu informarea prealabilă şi plasarea informaţiei date pe site-urile
http://www.cis.visa.com/ şi www.micb.md cu cel puţin 7 (sapte) zile calendaristice înaintea
intrării în vigoare a modificărilor, doar cu acordul scris a Băncii.
9. ALTE CONDIȚII
9.1. Prezentul Regulament Oficial va fi publicat pe site-urile http://www.cis.visa.com/ și
www.micb.md, unde se pot afla toate detaliile Promoției şi procedurile Tragerii la sorţi.
9.2. In cazul încetării anticipate a Promoției, noutatea va fi publicată pe site-urile
http://www.cis.visa.com/ și www.micb.md cu cel puţin 7 (şapte) zile calendaristice înaintea
intrării în vigoare a modificărilor.
9.3. Soluţionarea litigiilor. In cazul apariţiei litigiilor, Organizatorul își rezervă dreptul de a lua în
considerare oricare pretenții, reclamații, doar după expunerea şi primirea acestora în formă
scrisă. Organizatorul se obligă să se expună şi să soluţioneze pretențiile, reclamațiile primite
în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare după primirea lor. Imposibilitatea de a face acest lucru va
da părţilor dreptul de soluţionare a litigiul în instanţă, în conformitate cu normele legislaţiei
Republicii Moldova.
9.4. Informarea populaţiei cu privire la Campanie va avea loc prin instrumente mediatice pe întreg
teritoriul Republicii Moldova.
9.5. Tombolele se vor desfăşura în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Ele
sunt definitive şi obligatorii pentru persoanele care îndeplinesc condițiile stipulate în capitolul 6
al prezentului regulament în vederea participării la Promoție.
9.6. Regulamentul Oficial va fi publicat pe paginile web http://www.cis.visa.com/ și www.micb.md.
9.7. Regulamentul Oficial poate fi obţinut, cu titlu gratuit pe suport de hârtie de către oricare
participant în baza unei cereri scrise şi expediate la adresa Organizatorului: SC “GRUPUL
PROIECTELOR INTELIGENTE” SRL , str. M-t G. Bănulescu-Bodoni 57/1, mun. Chișinău,
Republica Moldova.
9.8. Regulamentul Oficial este întocmit în limba română şi limba rusă. În cazul unor discrepanțe
între cele două versiuni, versiunea în limba română prevalează.

