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CONDIŢIILE OFICIALE 
de desfăşurare a Campaniei promoţionale „Primeşti bani! Câştigi automobil!” 

 
 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorul Campaniei promoţionale (în continuare Campania) este BC „Moldindconbank” S.A. (în continuare 
Bancă), cu sediul in mun. Chişinău, MD-2012, str. Armenească, nr.38, înregistrată la Camera Înregistrării de stat la 
21 iunie 2001, cod fiscal 10002600028096. 
 
 
II. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE 

Campania va fi organizată pe teritoriul Republicii Moldova în toate subdiviziunile BC „Moldindconbank” S.A., ce 
deservesc transferurile băneşti rapide şi va fi desfăşurată în perioada 01.06.2013 – 31.05.2014.  
 
Data şi locul tragerii la sorţi vor fi stabilite de către Comisia de organizare a Campaniei şi vor fi anunţate preventiv 
prin intermediul subdiviziunilor Băncii şi pe pagina WEB a Băncii: www.moldindconbank.md 
 
 
III. DREPTUL DE PARTICIPARE  

Participanţii Campaniei pot fi persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa legală în Republica Moldova, care în perioada    
01 iunie 2013 –  31 mai 2014 au beneficiat de 5 transferuri băneşti rapide prestate de Bancă în calitate de expeditori 
sau beneficiari ai transferurilor şi au completat cuponul promoţional oferit de Bancă. 
 
Suma fiecărui transfer trebuie să fie egală sau mai mare de 2.000 MDL. 
 
Angajaţii şi membrii Consiliului băncii nu pot participa la Campanie. 
 
 
IV. MECANISMUL CAMPANIEI 

Fiecare persoană, care va efectua un transfer de bani în valoare egală sau mai mare de 2 000 MDL prin 
intermediul sistemelor de transferuri băneşti rapide oferite de BC „Moldindconbank” S.A.  în calitate de beneficiar 
sau expeditor, va primi de la operator un cupon promoţional.  
 
Cuponul se completează de către Participantul campaniei cu toate datele sale (numele, prenumele, codul personal 
din documentul de identitate, domiciliu, numărul de telefon, e-mail) cu excepţia datelor transferurilor de bani primite 
sau expediate prin Bancă, pe care le indică lucrătorii subdiviziunilor BC „Moldindconbank” S.A.  
 
Cuponul rămâne în posesia participantului până la înregistrarea a 5 tranzacţii de transferuri băneşti. Înregistrarea 
tranzacţiilor poate fi efectuată în orice subdiviziune a BC „Moldindconbank” S.A. la expedierea / primirea 
transferului bănesc rapid. 
 
După efectuarea celei de-a 5-a tranzacţii şi completarea deplină a cuponului, operatorul din cadrul Băncii va 
decupa cuponul în 2 părţi pe linia perforată. Partea de sus a cuponului se eliberează Participantului, iar partea de 
jos rămâne lucrătorului subdiviziunii BC „Moldindconbank” S.A. pentru participare la tragerea la sorţi. 
 
Cuponul promoţional, care este completat cu datele clientului şi cu datele celor 5 tranzacţii de primire / expediere a 
transferurilor rapide, devine automat validat. La tragerea la sorţi nu por participa cupoanele falsificate sau 
fotocopiate. 
 
În cazul când clientul pierde cuponul promoţional necompletat în întregime, operatorul recomandă clientului de a 
începe completarea unui cupon nou. Cupoanele pierdute nu vor fi restabilite.  
 

http://www.moldindconbank.md/
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V. PREMIILE CAMPANIEI 

Premiile campaniei sunt următoarele: 
 

Premii Cantitatea 

Automobil  1 

Biciclete 3 

Televizoare LCD 5 

Camere video 10 

Aparate foto digitale 20 

 
La sfârşitul Campaniei, în cadrul tragerii la sorţi cei mai activi 20 clienţi (care au acumulat cel mai mare număr de 
cupoane validate) vor beneficia de premii de fidelitate - Lăptopuri. 
 
Total – 59 premii 
 
În cadrul Сampaniei este exclusă înlocuirea premiilor oferite cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte bunuri.  
 

VI.  TRAGEREA LA SORŢI 

Tragerea la sorţi este un eveniment public la care orice deţinător al cuponului validat participă automat. Extragerea 

şi validarea rezultatelor va fi efectuată de către Comisia de organizare a Campaniei, din care va face parte un 

notar. 

Tragerile la sorţi vor avea loc în următoarea ordine: 

- primii se vor extrage câştigătorii premiilor valoroase, după cum urmează: 

  Aparate foto digitale; 

  Camere video; 

  Televizoare LCD; 

  Biciclete; 
- ultimul se va extrage câştigătorul premiului cel mare. 

 

VII. VALIDAREA ŞI PREDAREA PREMIILOR 

La tragerile la sorţi vor participa doar cupoanele valide.  
 
După finisarea tragerii la sorţi, se va întocmi şi autentifica procesul-verbal privind rezultatele desfăşurării tombolei şi 
validarea cupoanelor câştigătoare. 

În cazul în care cuponul câştigător este validat, câştigătorul va putea intra în posesia premiului în termen de cel mult 
60 de zile din momentul validării cuponului câştigător.  

Câştigătorul care din anumite motive nu are posibilitatea să ridice premiul, va împuternici o persoană căreia în baza 
unei procuri autentificate notarial i se va preda premiul. 

Câştigătorii premiilor care nu vor fi prezenţi la tragerea la sorţi, vor fi anunţaţi prin telefon în termen de 10 zile din 
momentul validării cupoanelor câştigătoare cu privire la detaliile de intrare în posesia premiilor.  

Dacă nu este posibilă contactarea telefonică a câştigătorului, acesta va fi anunţat printr-o scrisoare recomandată 
trimisă din partea Băncii, în termen de 15 de zile din momentul validării cupoanelor câştigătoare. Prin această 
scrisoare câştigătorul va fi informat şi despre detaliile de intrare în posesie a premiului.  
La ridicarea premiilor câştigătorii vor semna o Declaraţie prin care Banca va fi absolvită de orice răspundere ce 
decurge din acordarea şi utilizarea ulterioară a premiului. 

Premiile se acordă la prezentare de către câştigător a cuponului câştigător şi a unui act de identitate (buletinul de 
identitate, paşaportul străin, a paşaportului de uz intern emis de fosta URSS (model a. 1974) sau a altor acte de 
identitate acceptate în conformitate cu legislaţia în vigoare). 
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În conformitate cu legislaţia aplicabilă pe teritoriul Republicii Moldova, lista câştigătorilor va fi publicată pe site-ul 
www.moldindconbank.md.  
 
VIII. TAXE ŞI IMPOZITE 
 
Conform Codului Fiscal al Republicii Moldova, articolul 90

1
, alineatul (33): 

    „Fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de: 
     - 18% din cîştigurile de la jocurile de noroc; 
    - 18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig 
depăşeşte 10% din scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1), dar nu depăşeşte 50 mii lei; 
    - 25% din cîştigurile de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii, în partea în care valoarea fiecărui cîştig este 
egală sau depăşeşte 50 mii lei.” 
 
Câştigătorul premiului cel mare achită 50% din impozitul stabilit de legislaţia în vigoare (12,5%) din suma câştigului 
din contul propriu prin ordin de încasare la Banca, prezentând copia buletinului de identitate. Câştigătorul va primi în 
proprietate bunul câştigat numai după achitarea sumei specificate. Restul sumei impozitului va fi achitat din contul 
cheltuielilor Băncii. Suma totală a impozitului va fi transferată de către Bancă la Bugetul de stat. 

 
Pentru celelalte premii: impozitul aferent câştigurilor va fi calculat şi achitat Bugetului de stat din contul cheltuielilor 
Băncii. 

 

IX. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR 

Toate cupoanele participante la această promoţie devin proprietatea Organizatorului, împreunǎ cu toate informaţiile 
pe care le conţin. Organizatorul nu va putea să utilizeze aceste date pentru alte activităţi decât cele de marketing. 
Prin participarea la Campanie, Participanţii îşi exprimǎ în mod expres şi neechivoc consimţǎmântul pentru 
utilizarea de cǎtre Organizator a datelor lor personale pentru campaniile viitoare de marketing direct. Datele 
personale colectate în cadrul acestei campanii promoţionale nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în 
care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Numele, prenumele, localitatea de 
domiciliu a câştigătorilor premiilor campaniei vor fi publicate respectând Legea nr. 133 privind protecţia datelor cu 
caracter personal, din data de 08.07.2011 şi Legea nr. 982-XIV, din 11.05.2000, privind accesul la informaţie pe 
durata Campaniei. 
 
X. ACTIVITĂŢI DE MARKETING 

Participarea în cadrul Campaniei de către clienţii BC "Moldindconbank" S.A. presupune acordul tuturor cu condiţiile 
oficiale de organizare şi desfăşurare a Campaniei 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 Campaniei, care urmează a fi mediatizate. 
 
XI. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

Prezenta Campanie promoţională poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră 
sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta 
Campanie promoţională. 
 
XII. LITIGII 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie promoţională se vor rezolva pe 
cale amiabilă de către Comisia de organizare a Campaniei. 
 
XIII. PUBLICAREA CONDIŢIILOR OFICIALE 

Condiţiile oficiale sunt disponibile gratuit pentru toţi participanţii la Campania promoţională în toate subdiviziunile 
BC „Moldindconbank” SA şi pe pagina WEB a Băncii: www.moldindconbank.md.   
 

http://www.moldindconbank.md/
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