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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 
„Schimbă cu încredere. Refinanțează creditul imobiliar la Moldindconbank.” 

(În continuare – ”Regulament”) 
 

1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

1.1. Banca organizatoare este BC „Moldindconbank” S.A. (în continuare – „Organizator/Banca”), 
situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Armenească, 38,  MD-2012. 

 

2 PARTICIPANŢII LA PROMOŢIE 

2.1.  În cadrul campaniei promoționale (în continuare „Promoție”) poate participa orice persoană 
fizică ce întrunește condițiile enumerate în capitolul 5 al prezentului Regulament (în continuare 
–„Potențial participant”). 

2.2. Potențialii participanți la Promoție pot deveni participanți la Promoției cu condiția respectării 
condițiilor de participare la Promoție, prevăzute în punctele 2.1. și 2.3. ale Regulamentului (în 
continuare –„Participanții Promoției”). 

2.3. Nu sunt recunoscuți în calitate de Participanți la Promoție și nu au dreptul să participe la 
Promoție, persoanele care nu întrunesc condițiile prevăzute de prezentul Regulament. 

 

3 PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI 

3.1. Promoția se desfășoară începând cu data de 17.02.2023 până la data de 31.05.2023, inclusiv (în 
continuare „Perioada de desfășurare a Promoției”).  
  

4 FONDUL DE PREMIERE  

4.1. Fondul de premiere al Promoției (în continuare – „Fondul de premiere”/„Premiile Promoției”) 
constituie: 

4.1.1. Premii bănești garantate (în continuare Welcome bonus) – 5 000 lei/credit. 

4.2. Organizatorul nu va purta nici o responsabilitate, din momentul recepționării de către Câștigători 
a Premiilor Promoției, pentru utilizarea sau pentru imposibilitatea de utilizare a premiilor, din 
motive care nu depind de Organizator, precum și pentru consecințele utilizării acestora. 

4.3. Impozitarea operațiunilor legate de transferul Premiilor Promoției este efectuată în 
conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. 

 

5 CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI CALIFICARE LA PROMOŢIE 

5.1. Pentru a primi statutul de Participant la Promoție și dreptul de a primi Premiile Promoției, este 
necesar ca persoana fizică să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: 

5.1.1. Pentru Welcome bonus: 

- să dețină un credit imobiliar contractat la o bancă comercială, alta decât BC 
“Moldindconbank” S.A. sau altă organizație de creditare nebancară; 

-  să depună, în Perioada de desfășurare a Promoției, cererea de solicitare a unui credit la BC 
“Moldindconbank” S.A., cu destinația de refinanțare a creditului imobiliar deținut la altă 
bancă comercială sau organizație de creditare nebancară; 
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-  să semneze contractul de credit la BC “Moldindconbank” S.A., în sumă de minim 400 000 
MDL, cu destinația de refinanțare a creditului imobiliar deținut la altă bancă comercială 
sau organizație de creditare nebancară; 

- să ramburseze integral creditului imobiliar deținut la altă bancă comercială sau organizație 
de creditare nebancară, din contul creditului acordat de BC “Moldindconbank” S.A.;  

5.2. Nu corespund condițiilor Promoției: 

5.2.1. creditele contractate cu altă destinație decât cea menționată la pct. 5.1.1. din 
prezentul Regulament; 

5.2.2. creditele contractate la BC “Moldindconbank” S.A., în sumă mai mică de 400 000 MDL. 

5.3. Fiecare Participant al Promoției are dreptul de a deveni Câștigător al Promoției și a primi doar 
un (1) Premiu al Promoției în Perioada de desfășurare a Promoției.  

5.4. Organizatorul are dreptul de a elimina oricare dintre Participanții la Promoție, în cazul în care 
pune la îndoială buna lor credință privind respectarea prezentului Regulament, sau dacă 
stabilesc faptul că Participantul Promoției a încălcat intenționat prevederile acestuia. 

 

6 DETERMINAREA CÂŞTIGĂTORULUI PROMOŢIEI 

6.1. Câștigătorii promoției (în continuare – „Câștigători”) sunt  determinați de Organizatorul 
Promoției.  

6.2. Persoana fizică ce întrunește condițiile din capitolul 5 al prezentului Regulament, va primi 
garantat statutul de Câștigător al Promoției şi va primi Welcome bonus-ul prevăzut la pct. 
4.1.1. din prezentul Regulament; 

6.3. La transferarea Welcome bonus-ului nu se vor încasa comisioane suplimentare de la 
Câștigător; 

6.4. Welcome bonus-ul se transferă pe un cont de card deschis pe numele Câștigătorului la BC 
“Moldindconbank” S.A. În cazul în care Câștigătorul nu deține card bancar, acesta va depune 
cerere pentru a deschide unul; 

6.5. Welcome bonus-ul va fi transferat la contul de card al Câștigătorului în termen de maxim 7 
zile lucrătoare din data debursării creditului contractat la Moldindconbank, iar, în cazul în care 
acesta nu are un cont de card şi solicită deschiderea unuia, în termen de 7 zile lucrătoare din 
data deschiderii contului de card pe numele Câștigătorului. 
 

7  ALTE CONDIŢII 

7.1 Participarea la Promoție conform cap. 2 al prezentului Regulament, presupune automat că 
Participantul a luat cunoștință şi este de acord cu prevederile prezentului Regulament. 
Încălcarea de către Participantul Promoției/Câștigătorul Promoției a acestui Regulament sau 
refuzul Participantului Promoției/Câștigătorului Promoției de a pune în aplicare prevederile 
prezentului Regulament se consideră drept refuz al Participantului Promoției/Câștigătorului 
Promoției de a participa la Promoție şi a primi premiile corespunzătoare. În același timp, 
persoana respectivă nu are dreptul de a solicita şi primi din partea 
Organizatorului/Partenerului Promoției niciun fel de compensație. 
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7.2 Banca a stabilit scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul 
Promoției, în aceste sens, fiind responsabilă în calitate de operator de date față de asigurarea 
conformității și securității în raport cu datele cu caracter personal ale participanților.  

7.3 În cadrul Promoției, vor fi colectate: 

La completare anchetei: 
- Numele și prenume; 
- Primele 6 și ultimele 4 cifre ale cardului; 
- număr de telefon; 
- email; 
- Serviciile financiar-bancare utilizate. 

La evenimentele organizate în legătură cu Concursul: 
- Nume, prenume; 
- Număr de telefon; 
- Înregistrările foto/video/audio. 

7.4  Destinatarii datelor: 

Organizatorul poate dezvălui prin transmitere datele cu caracter personal colectate către 
subiecții datelor/reprezentanții legali ai acestora, partenerii contractuali ai Organizatorului, 
instituțiilor și autorităților publice, în condițiile legii. Datele cu caracter personal ce vizează 
numele, prenumele, înregistrările foto/video/audio realizate în cazul Premiului Mare al 
Promoției, vor fi diseminate prin transmitere publicului larg prin afișarea pe pagina 
www.micb.md, conturile pe platformele de socializare dar și tv/radio.  

7.5 Drepturile participanților în calitate de subiecți de date: 

Participanții dispun de dreptul: de a fi informat, de acces la date, de intervenție asupra 
datelor și de opoziție, care pot fi realizate prin expedierea unei cereri scrise la dresa juridică 
a Organizatorului mun. Chișinău str. Armenească 38. Detalii privind modul de prelucrare și 
protecție a datelor cu caracter personal asigurat, poate fi văzut la adresa: 
https://www.micb.md/personal-data-ro/   

7.6 Termenul de stocare al datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal: 
a) privind câștigătorii concursului, în raport cu care se necesită a fi asigurată 
confidențialitatea, vor fi prelucrate pe perioada valabilității raporturilor juridice încheiate, 
după care, vor fi stocate pe un termen de 5 ani, în conformitate cu legislația fiscală; 
b) privind persoanele eligibile necâștigătoare la Concurs, vor fi prelucrate de Organizator în 
decurs de 6 luni de zile din momentul inițierii concursului. 

7.7. Organizatorul/Partenerul nu poartă nici o responsabilitate în cazul în care Câștigătorul 
Promoției nu a primit Premiul din motive care nu depind de Organizator/Partener. 

7.7 Organizatorul/Partenerul nu poartă nici o responsabilitate în cazul în care Câștigătorul 
Promoției nu a primit Premiul din vina Câștigătorului Promoției. 

7.8 Organizatorul/Partenerul nu poartă responsabilitate în situațiile în care neexecutarea 
obligațiilor Organizatorului/Partenerului este justificată dacă ea se datorează unui 

http://www.micb.md/
https://www.micb.md/personal-data-ro/
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impediment în afara controlului acestuia și dacă nu i se putea cere în mod rezonabil să evite 
sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.  

7.9 Organizatorul/Partenerul nu poartă responsabilitate pentru orice cheltuieli ale Participanților 
la Promoție, legate de primirea sau utilizarea ulterioară a premiilor, obținute în cadrul 
Promoției. 

 

8 ORDINEA ŞI METODA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE PROMOŢIEI 

8.1. Prezentul Regulament este publicat pe site-ul www.micb.md, informații concise despre 
Promoție sunt disponibile pe paginile oficiale ale Băncii www.micb.md și rețelele sociale și/sau 
în sursele mass-media.  

8.2. Prezentul Regulament poate fi modificat/completat de către Organizator,  în mod unilateral, în 
orice moment, pe perioada de desfășurare a Promoției. Modificările sunt posibile în cazul în 
care acestea sunt aprobate de către Organizator şi făcute publice pe site-ul www.micb.md. 

8.3. Detalii cu privire la Premiile înmânate Câștigătorilor vor fi publicate pe site-ul www.micb.md.  

http://www.micb.md/
http://www.micb.md/
http://www.micb.md/
http://www.micb.md/

