Aprobat
la şedinţa Comitetului de conducere
Proces verbal nr. 44

Condiţii oficiale
privind desfăşurarea
Campaniei Promoţionale
„Profită din plin!”
NOŢIUNI
Proiectul Discount Club (în continuare DiscountClub) reprezintă Clubul de Loialitate sub egida
Moldindconbank (în continuare Banca), care uneşte Partenerii şi Deţinătorii de carduri
Moldindconbank (în continuare, Deţinători de carduri MICB). Astfel Comercianţii din diferite
domenii de activitate oferă reduceri deţinătorilor de carduri MICB pentru achitarea
mărfurilor/serviciilor, oferite de către Comercianţii respectivi, prin intermediul cardurilor Băncii la
POS-terminalele instalate de către Bancă la aceşti Comercianţi.

I.

Discount este o reducere din suma tranzacţiei care este oferită de către Partener Deţinătorului de

card MICB la achitarea prin intermediul cardului MICB a preţurilor mărfurilor/serviciilor, oferite de
către Partenerul respectiv, prin POS-terminalul sau magazinul electronic lansat de MICB.
Discountul diminuează automat suma achitată de către Deţinător.
Campania Promoţională „Profită din plin!” (în continuare Promoţia): este un proiect comun de

cross-marketing între Bancă şi Parteneri selectaţi de Bancă, elaborat cu scopul dezvoltării Clubului
de Loialitate „Discount Club” şi presupune organizarea Campaniei promoţionale cu premii din
partea Partenerilor.
Partenerul Promoţiei este Comerciantul care are:
instalate POS-terminalele de la MICB sau lansat magazinul electronic în colaborare cu Bancă,
participă la proiectul Discount Club în condiţiile prevăzute de Contractul de deservire a
sistemului de acceptare spre plată a cardurilor şi
participă la Promoţie prin oferirea premiilor în conformitate cu prevederile Acordului semnat
între Banca şi Partener.
Tombola electronică reprezintă loteria electronică organizată de către Bancă în două etape, la care
Partenerii vor oferi anumite premii Deţinătorilor de carduri MICB care au devenit cîştigători în
cadrul Promoţiei.
RRN reprezintă numărul unic de referinţă al tranzacţiei.
Bilet electronic reprezintă înregistrarea automată în sistemul bancar a Moldindconbank a sumei de
200 lei achitate prin cardul MICB la oricare Partener a Promoţiei „Profită din plin!”.
II.

ORGANIZATOR
Organizatorul Campaniei Promoționale „Profită din plin!” (în continuare Promoţia) este BC
"Moldindconbank" S.A. (în continuare Banca), înregistrată la data de 20 iunie 2001 cu IDNO – cod
fiscal 1002600028096, cu sediul în or. Chişinău, str. Armenească nr.38 în parteneriat cu Partenerii
indicaţi în p. VI al Condiţiilor.

Decizia de derulare a Promoţiei conform regulilor din prezentele Condiţii oficiale privind
desfăşurarea Campaniei Promoţionale „Profită din plin!” este finală şi obligatorie pentru participanţi.
III.

TEMEIUL LEGAL
Prezentele Condiţii oficiale a Promoţiei sunt întocmite în conformitate cu prevederile Codului Civil
al Republicii Moldova, Legea instituţiilor financiare Nr. 550 din 21.07.1995 şi alte acte normative
în vigoare.

IV.
LOCUL DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI
Promoţia este organizată şi desfăşurată pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în locaţiile
subdiviziunilor Băncii şi a Partenerilor.
Informaţii suplimentare le puteţi obţine pe pagina web oficială a Băncii, www.micb.md, în orice
subdiviziune a Băncii sau la telefonul (373 22) 54-89-40, pe întreaga durată a Promoţiei.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE
Promoția va fi desfăşurată în perioada 01 August 2014 ora 00:00:00 – 31 Decembrie 2014 ora
23:59:59 şi va cuprinde două etape:
I etapă: perioada 01.08.2014 ora 00:00:00 – 20.10.2014 ora 23:59:59;
II etapă: perioada 21.10.2014 ora 00:00:00 – 31.12.2014 ora 23:59:59.

V.

VI.
PARTENERII
Partenerii Promoţiei şi valoarea Discountului oferit în Perioada Promoţiei:
Marca
Partenerilor
Promoţiei
Tagaer
Restaurant Flirt
Modus Vega-L
Iuvas

Vitesse / Gipfel
Accessory

Zorile
Lego

Keramin

Matrix
Stroy Lux
StarNet

Discount
Pentru cumpărăturile:
mai mici de 299 lei, nu se aplică reducere
cu valoare între 300-999 lei, reducerea constituie - 3%
cu valoare mai mare de 1000 lei, reducerea constituie - 4%
10%
8%
Pentru cumpărăturile:
mai mici de 199 lei, nu se aplică reducere
cu valoare între 200-499 lei, reducerea constituie - 2%
cu valoare mai mare de 500 lei, reducerea constituie - 5%
Pentru cumpărăturile:
mai mici de 199 lei, nu se aplică reducere
cu valoare între 200-1499 lei, reducerea constituie - 2%
cu valoare mai mare de 1500 lei, reducerea constituie - 5%
Pentru cumpărăturile:
mai mici de 499 lei, reducerea constituie - 3%
cu valoare mai mare de 500 lei, reducerea constituie - 5%
7%
Pentru cumpărăturile:
mai mici de 199 lei, reducerea constituie - 0,5%
cu valoare între 200-1499 lei, reducerea constituie - 1%
cu valoare mai mare de 1500 lei, reducerea constituie - 2%
5%
5%
Pentru cumpărăturile:
mai mici de 155 lei, nu se aplică reducere
cu valoare între 155-210 lei, reducerea constituie - 3%
cu valoare mai mare de 211 lei, reducerea constituie - 5%

Adresa pentru
ridicarea premiilor
bd. Ştefan cel Mare şi
Sfînt, 8
str. V.Alecsandri, 111
str. Calea Moşilor, 11
str. Meşterul Manole,
9
bd. Ştefan cel Mare şi
Sfînt, 64
str. Calea Ieşilor, 8
str. P. Zadnipru, 7/3,
ap. 142
str. Uzinelor, 19 / bd.
Decebal, 6
str. 31 august 1989,
121
str. Uzinelor, 90
Orice centru
comercial

Transenca-Tur
Fabrica de
Mobilă Confort
Carpeta
Restaurant Oliva

Tucano Coffee

Pizza Celentano
Sargon
Restaurant &
Night bar
Niagara fitness
club
Reţeaua de
farmacii Felicia
Rompetrol
Moldova

Unimarket
Discounter

0,5%
Pentru cumpărăturile:
mai mici de 15000 lei, reducerea constituie - 2%
cu valoare mai mare de 15000 lei, reducerea constituie - 5%
3%
Pentru cumpărăturile:
mai mici de 200 lei, nu se aplică reducere
cu valoare mai mare de 200 lei, reducerea constituie - 3%
Pentru cumpărăturile:
mai mici de 200 lei, nu se aplică reducere
cu valoare mai mare de 200 lei, reducerea constituie - 3%
Pentru cumpărăturile:
mai mici de 200 lei, nu se aplică reducere
cu valoare mai mare de 200 lei, reducerea constituie - 3%

bd. Negruzzi, 4/2
str. Mesager, 19
str. Calea Ieşilor, 10
bd. Moscova, 5
str. A. Puşkin, 15
str. A. Puşkin, 30

10%

str. A. Puşkin, 22

3%

str. Ghidighici, 5

2%

str. Kiev, 11

Pentru cumpărăturile:
mai mici de 200 lei - nu se aplică reducere
cu valoare între 200-499 lei, reducerea constituie - 1,5%
cu valoare mai mare de 500 lei, reducerea constituie - 2,5%
Pentru cumpărăturile:
mai mici de 75 lei - nu se aplică reducere
cu valoare între 75-199 lei, reducerea constituie - 3%
cu valoare mai mare de 200 lei, reducerea constituie - 5%

str. Puşkin 11

str. V.
Alecsandri, 143

MoldovaTUR

5%

bd. Ştefan cel Mare şi
Sfînt, 4

Aquaterra
Wellness & Spa

7%

bd. Decebal, 6/4

Lista completă a adreselor magazinelor Partenerilor este disponibilă pe site-ul
"Moldindconbank" S.A. – www.micb.md

BC

PARTICIPANŢII
Persoana fizică va fi automat înregistrată în calitate de Participant a Promoţiei în cazul în care
vor fi îndeplinite concomitent următoarele condiţii:
Persoana fizică este Deţinătorul cardului MICB, cu excepţia deţinătorilor de carduri emise la
conturile persoanelor juridice (carduri de afaceri), şi
A efectuat cel puţin o tranzacţie în valoare de minimum 200 lei prin intermediul cardului
MICB în punctele comerciale fizice sau virtuale a oricărui Partener a Promoţiei.
Tranzacţiile anulate nu pot participa la extragere.

VII.

Nu vor participa la Campania Promoţională „Profită din plin!” următoarele persoane:
angajaţii BC "Moldindconbank" S.A.
VIII.

PREMIILE
Partenerii Promoţiei oferă următoarele premii în cadrul Campaniei Promoţionale:
a). Premiile pentru Etapa I (tranzacţiile eligibile efectuate în perioada 01.08.2014 ora 00:00:00 –
20.10.2014 ora 23:59:59):

Nr.

Valoarea Certificatului Cadou

Cantitatea Certificatelor Cadou

1

200 lei

175 certificate cadou

2

250 lei

98 certificate cadou

3

300 lei

15 certificate cadou

4

400 lei

35 certificate cadou

5

500 lei

52 certificate cadou

6

600 lei

5 certificate cadou

7

1000 lei

14 certificate cadou

8

1200 lei

3 certificate cadou

9

1880 lei

8 certificate cadou

10

2000 lei

6 certificate cadou

11

2400 lei

1 certificat cadou

12

5000 lei

1 certificat cadou

13

11 400 lei

1 card

14

20 000 lei

1 certificat cadou

15

25 litri combustibil pe fiecare card

25 carduri

b). Premiile pentru Etapa II(tranzacţiile eligibile efectuate în perioada 21.10.2014 ora 00:00:00 –
31.12.2014 ora 23:59:59):
Nr.

Valoarea Certificatului Cadou

Cantitatea Certificatelor Cadou

1

200 lei

175 certificate cadou

2

250 lei

98 certificate cadou

3

300 lei

15 certificate cadou

4

400 lei

35 certificate cadou

5

500 lei

52 certificate cadou

6

600 lei

5 certificate cadou

7

1000 lei

14 certificate cadou

8

1200 lei

2 certificate cadou

9

1880 lei

8 certificate cadou

10

2000 lei

6 certificate cadou

11

2400 lei

1 certificat cadou

12

5000 lei

1 certificat cadou

13

11 400 lei

1 card

14

20 000 lei

1 certificate cadou

15

25 litri combustibil pe fiecare card

25 carduri

Premiile nu pot fi schimbate pe contravaloarea bănească.

IX.

DESCRIEREA PROMOŢIEI

Începînd cu 01 August 2014 şi pînă la 31 Decembrie 2014, pentru FIECARE 200 lei în cadrul
unei cumpărături1 achitate prin cardul MICB la ORICARE Partener a Promoţiei, Deţinătorul
de card al Băncii obţine automat câte 1 bilet electronic pentru participarea la Campania
Promoţională „Profită din plin!” (maxim 10 bilete per cumpărătură). Numărul biletelor
electronice per client nu este limitat.
Extragerea biletelor electronice cîştigătoare va fi organizată în mod aleatoriu în sistemul operaţional
al Băncii.
Partenerii vor acorda premii oricărui cîştigător eligibil indiferent la care din Partenerii Promoţiei a
fost efectuată tranzacţia cîştigătoare.
Suplimentar clientul va obţine şi un Discount oferit de Partenerul Promoţiei în conformitate cu
condiţiile prevăzute în p. VI. a prezentelor Condiţii oficiale.
X.

COMISIA
Extragerea şi validarea rezultatelor extragerii va fi efectuată de către Comisia de organizare a
Promoţiei, din care va face parte un notar şi un grup de clienţi, invitaţi de către Bancă.

XI.
EXTRAGEREA CÎŞTIGĂTORILOR
Extragerea cîştigătorilor va fi efectuată după registrul Biletele electronice.
Un Bilet electronic se înregistrează pentru fiecare 200 MDL în cadrul unei cumpărături1 achitate
prin cardul MICB la Partenerii Promoţiei (în continuare „Tranzacţie”), dar nu mai mult de 10 bilete
per Tranzacţie. Fiecare bilet electronic va fi asociat univoc cu Tranzacţie prin numărul unic de
referinţă al tranzacţiei (RRN).
Nu participă în extragere Tranzacţiile efectuate cu cardurile emise la conturile persoanelor juridice
şi Tranzacţiile anulate.
Extragerea se va efectua cu ajutorul unui program rulat la calculator, în incinta Băncii centrale, în
prezenţa Comisiei de examinare a rezultatelor Promoţiei. Algoritmul programului utilizat va extrage
Biletele electronice în bază principiilor teoriei numerelor aleatoare.
În calitate de Cîştigător se desemnează deţinătorul cardului cu utilizarea căruia a fost efectuată
Tranzacţia cărei îi corespunde Biletul electronic extras („Posesorul Biletului electronic”).
Cîştigătorii vor fi determinaţi în baza a două trageri la sorţi conform etapelor de desfăşurarea a
Campaniei promoţionale menţionate în p. V:
Prima tragere la sorţi se va desfăşura după încheierea Etapei I a Promoţiei şi va
include toate operaţiunile eligibile din perioada 01.08.2014 ora 00:00:00 – 20.10.2014 ora
23:59:59 şi vor fi extrase Premiile din setul în conformitate cu p. VIII, a). Petrecerea
tombolei intermediare (extragerii electronice) va fi organizată în luna octombrie 2014.
A doua tragere la sorţi se va desfăşura după încheierea Etapei II a Promoţiei şi va
include toate operaţiunile eligibile din perioada 21.10.2014 ora 00:00:00 – 31.12.2014 ora
23:59:59 şi vor fi extrase Premiile din setul în conformitate cu p. VIII, b). Petrecerea
tombolei finale (extragerii electronice) va fi organizată în luna ianuarie 2015.
1

Suma va fi identificată pînă la aplicarea Discountului

Data petrecerii extragerii electronice va fi comunicată suplimentar pe pagina web oficială a
Băncii.
Pentru fiecare premiu se va extrage un număr de Bilete electronice de rezervă în mărime de cca
10% din numărul de premii acordate. Posesorul Biletului electronic de rezervă va putea pretinde la
premiu numai în cazul anulării dreptului la premiu al Posesorul Biletului electronic iniţial, în
condiţiile prezentului document. În cazul în care au fost selectate mai multe Bilete electronice de
rezervă, prioritate are acela, care a fost extras înaintea celorlalţi. În cazul în care se constată că
cîştigătorul premiului este decedat, premiul respectiv poate fi primit de către moştenitorii acestuia,
în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Decizia Băncii cu privire la desemnarea cîştigătorilor este definitivă şi irevocabilă pentru toţi
participanţii.
XII.

VALIDAREA EXTRAGERII
Rezultatele extragerii vor fi legiferate prin procesul verbal al Comisiei de organizare a Promoţiei.

XIII.

DECERNAREA PREMIILOR
Lista cîştigătorilor va fi publicată pe site-ul BC "Moldindconbank" S.A. – www.micb.md
Premiile vor fi înmânate din numele PARTENERULUI.
Decernarea premiilor vor fi în 2 etape:
Decernarea premiilor după încheierea Etapei I a Promoţiei va fi efectuată în luna
noiembrie 2014.
Decernarea premiilor după încheierea Etapei II a Promoţiei va fi efectuată în luna ianuarie
2015.
Data decernării cadourilor va fi comunicată suplimentar pe pagina web oficială a Băncii.
Câștigătorii premiilor vor fi anunţaţi prin publicarea listei câştigătorilor pe site-ul oficial al Băncii
şi prin telefon în termen de 10 zile lucrătoare de la data extragerii premiilor, la numărul indicat de
către client în cererea de emitere a cardului. În cazul imposibilităţii contactării cîştigătorilor la
telefon acesta se consideră anunţat corespunzător prin publicarea listei cîştigătorilor pe site-ul
Băncii.
Premiile se acordă doar pe baza prezentării de către câştigător a actului de identitate şi a cardului
BC”Moldindconbank”SA valabil la moment.
În cazul în care cîştigătorul nu s-a prezentat la evenimentul decernării premiilor le vor putea ridica
conform termenilor de mai jos:
Cîştigătorii din cadrul Etapei I, în decurs de 30 zile după evenimentul decernării premiilor,
la adresa Partenerului respectiv indicată în p. VI a prezentelor Condiţii.
Cîştigătorii din cadrul Etapei II, în decurs de 30 zile după evenimentul decernării premiilor,
la adresa Partenerului respectiv indicată în p. VI a prezentelor Condiţii.
În cazul neridicării de către cîstigător a premiului câştigat în termenii sus indicaţi, acesta î-şi pierde
dreptul la premiul, care trece la cîştigători de rezervă conform condiţiilor p. XI. În cazul trecerii
dreptul la premiul la cîştigători de rezervă, aceștia vor fi anunţaţi prin plasarea informaţiei pe siteul Băncii şi la telefon.

În cazul în care Banca constată după acordarea premiilor faptul că un cîştigător nu a îndeplinit
şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentele Condiţii oficiale Banca îşi rezervă dreptul de a
anula dreptul acestuia la premiu şi respectivul cîştigător va restitui Băncii valoarea premiului.
CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
Datele personale colectate în cadrul acestei Promoţii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia
cazurilor în care Banca trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare sau pentru a
atinge obiectivele acestei Promoţii.
Numele, prenumele, localitatea de domiciliu a cîştigătorilor premiilor Promoţiei vor fi publicate
respectînd Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08 iulie 2011.

XIV.

TAXE ŞI IMPOZITE
Partenerii Promoţiei sunt răspunzători pentru impozitul cu reţinere la sursă de plată.

XV.

XVI. ACTIVITĂŢI DE MARKETING
Participarea în cadrul Campaniei Promoţionale de către clienţii BC "Moldindconbank" S.A.
presupune acordul tuturor cu condiţiile oficiale de organizare şi desfăşurare a Promoţiei şi cu faptul
că numele, fotografiile şi imaginile cîştigătorilor pot fi utilizate în scopuri de publicitate. Cîştigătorii
sunt de acord să ofere interviuri fără solicitarea oricăror plăţi, cît şi să participe la filmări despre
desfăşurarea Promoţiei, care urmează a fi mediatizate.
XVII.

ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Campania promoţională poate înceta înainte de expirarea perioadei de desfăşurare în cazul apariţiei
unor evenimente de forţă majoră sau în cazul imposibilităţii Băncii de a continua Campania din alte
motive independente de voinţa sa.

XVIII.

LITIGII
Eventualele litigii apărute între Bancă şi participanţi vor fi soluţionate pe cale amiabilă sau în cazul
în care aceasta nu va fi posibil, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din
Republica Moldova.
PUBLICAREA CONDIŢIILOR
Condiţiile oficiale privind desfăşurarea Promoţiei sunt disponibile gratuit pentru toţi participanţii
prezentei Promoţii în toate subdiviziunile BC "Moldindconbank" S.A. şi pe site-ul Băncii
www.micb.md, dar şi fiind disponibilă oricărui solicitant prin scrisoare la sediul Băncii, or.
Chişinău, str. Armenească nr.38.

XIX.

Banca îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentele Condiţii Oficiale a Promoţiei prin
întocmirea unui act adiţional la prezentele Condiţii Oficiale, urmînd ca astfel de modificări să intre
în vigoare numai după aducerea la cunoştinţă publică prin pagina web oficială a Băncii,
www.micb.md.

Serviciul suport (24/24)
Tel. (+373 22) 548940

