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Regulamentul oficial 
cu privire la desfășurarea campaniei promoționale 

“Achită cu cardul salarial Mastercard și câștigă cu Moldindconbank!” 
 

I. Organizatorul 

1.1. BC “Moldindconbank” S.A., numită în continuare Bancă, cu sediul în str. Armenească, 38, mun. Chișinău, 
Republica Moldova, în perioada 18 octombrie 2021 – 18 decembrie 2021, organizează și desfășoară Campania 
promoțională “Achită cu cardul salarial Mastercard și câștigă cu Moldindconbank!” numită în continuare 
“Promoție”.  

 

II. Condiții de participare 

2.1. Participanții Promoției sunt persoane fizice, salariați ai organizațiilor cu care Banca are încheiate Proiecte 
Salariale și identificați de Bancă ca eligibili pentru Promoție și care în perioada de desfășurare a Promoției au 
îndeplinit următoarele condiții: 

2.1.1. dețin card bancar din categoria “SALARIAL”, destinat transferului de salariu de către angajator; 

2.1.2. cu cardul salarial deținut a fost efectuată cel puțin o achitare în retail (la POS-terminale instalate la 
Comercianți şi/sau în mediul on-line la comercianții din Republica Moldova și / sau străinătate) în 
perioada Promoției; 

2.1.3. contul de card nu este închis până la data încheierii Promoției; 

2.2. Persoanele implicate în desfășurarea Promoției sunt obligate să respecte termenii și condițiile prezentului 
Regulament. 

2.3. Salariații organizației vor fi informați despre lansarea și desfășurarea Promoției prin expedierea unui mesaj la 
telefonul mobil şi/sau cu ajutor poștei electronice interne (în caz dacă aceasta există).  

2.4. În sediul fiecărei întreprinderi, se vor plasa postere, pliante, care va informa salariații despre Promoție şi 

premiile care vor fi extrase la finele acesteia. 
 

III. Perioada de desfășurare a Promoției 

3.1. Perioada de desfășurare a Promoției: 18 octombrie 2021 – 18 decembrie 2021. 
 

IV. Premiile 

4.1. În cadrul Promoției, pentru fiecare din organizațiile selectate vor fi acordate următoarele premii: 

4.1.1. câte 10 premii bănești, în valoare de 1 000 lei fiecare, sub formă de transfer la contul de card salarial, 
care vor fi extrase aleatoriu, în cadrul loteriei electronice cu ajutorul site-ului Random.org; 

4.1.2. câte 3 premii, pentru cei mai activi salariați în achitările cu cardul (după cel mai mare număr de achitări 
în perioada promoției), care vor conține câte un coș amenajat cu produse alimentare, în valoare de 1 
000 lei fiecare; 

4.1.3. garantat, 100 de umbrele cu sigla Moldindconbank pentru fiecare organizație, pentru primii 100 de 
salariați calificați conform criteriului: - cel puțin 10 plăți în valoare de minim 100 de lei fiecare plată 
la POS-terminale instalate la Comercianți şi/sau în mediul on-line la comercianții din Republica 
Moldova și / sau străinătate în Perioada de desfășurare a Promoției. Costul unei umbrele este de 
aproximativ 20 EUR (400 lei). 

4.2. Abonarea la pachete de produse electronice cu tarife individuale pentru următoarele categorii de clienți: 

Nr. Categoria de clienți Tipul Pachetului 
Taxa de emitere a 
cardurilor în cadrul 
pachetului 

Taxa lunară de 
administrare a 
contului 

1 
Pentru 3 (trei) cei mai 
activi clienți în retail din 
cadrul fiecărei organizației 

Pachet Salarial 
GOLD 

gratis gratis 

 

V. Mecanismul desfășurării extragerii 

5.1. Extragerea va fi organizată în cadrul loteriei electronice cu ajutorul site-ului Random.org, la baza căreia va sta 
lista cu deșinătorii cardului salarial ca instrument de plată. Fiecare client al Băncii, eligibil conform pct.  2.1., 
care a beneficiat de card bancar din categoria “Salarial” și a efectuat în perioada Promoției, cel puțin o achitare 
la POS-terminale instalate la Comercianți şi/sau în mediul on-line la comercianții din Republica Moldova și / 
sau străinătate în Perioada de desfășurare a Promoției, va fi inclus în lista participanților la Promoție. 
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5.2. Extragerea se va desfășura la sediul organizației selectate. 

5.3. Extragerea premiilor va fi organizată în mod aleatoriu prin utilizarea site-ului random.org, în incinta locului 

petrecerii loteriei, în prezența salariaților Moldindconbank  și a conducerii organizațiilor selectate. 

5.4. Participanții la Promoție pot câștiga doar un singur premiu. 

 

5.5. Validarea rezultatelor va fi efectuată de către Comisia de organizare a Promoției, ce va fi compusă din 
reprezentantul Moldindcobank și doi reprezentanți ai organizației. 

 

VI. Validarea și predarea premiilor 

6.1. Oricare persoană, care întrunește condițiile de participare menționate în prezentul Regulament, poate participa 
la extragere. 

6.2. În cadrul extragerii va fi prevăzut un număr de 5 câștigători de rezervă. În cazul imposibilității acceptării 
premiului de către unul sau mai mulți din câștigători, premiile respective se vor înmâna următorul câștigător 
de rezervă, în corespundere cu locurile ocupate în cadrul extragerii. 

6.3. După finalizarea extragerii, se va întocmi și autentifica procesul-verbal privind rezultatele desfășurării extragerii 
și validarea câștigătorilor. 

6.4. În cazul când câștigătorul nu va fi prezent la extragerea premiilor, acesta va fi anunțat prin intermediul unui 
apel telefonic la numărul indicat de către client și înregistrat în baza de date a Băncii în termen de 10 zile după 
efectuarea extragerii. În cazul imposibilității de a găsi câștigătorul inițial, același algoritm va fi utilizat pentru 
câștigătorii de rezervă. 

6.5. Câștigătorul identificat va confirma prealabil, verbal sau prin telefon sau alte mijloace disponibile acceptarea 
condițiilor Promoției și a premiului câștigat. 

6.6. În cazul în care câștigătorul este validat în conformitate cu prezentul capitol, câștigătorul va putea intra în 
posesia premiului în termen de cel mult 30 de zile din momentul validării. 

6.7. Înmânarea premiilor se efectuează numai cu prezentarea de către câștigător a actelor de identitate și cu 
semnarea obligatorie a Declarației privind acceptarea condițiilor Promoției și a premiului câștigat prin care 
Banca va fi absolvită de orice răspundere, ce decurge din acordarea și utilizarea ulterioară a premiului. 

 

VII. Alte condiții 

7.1. Participarea la Promoție 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 respective. În același timp, persoana în cauză nu are dreptul de a primi 
din partea Organizatorului/Partenerului niciun fel de compensație. 

7.2. În conformitate cu prevederile "Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal" (în 
continuare - Lege), Participanții la Promoție își exprimă consimțământul ca: 

7.3. Organizatorul să prelucreze datele cu caracter personal ale acestora în perioada desfășurării Promoției; 

7.4. Datele cu caracter personal ale Participanților Promoției sunt prelucrate pentru a asigura participarea la 
Promoție, relațiile de marketing, relațiile de publicitate, relațiile fiscale şi relațiile în domeniul contabilității. 

7.5. Participanții la Promoție îşi pot retrage consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 
expediind Organizatorului o solicitare în scris la adresa indicată în Regulament. În același timp, ei pierd dreptul 
de a participa la Promoție şi de a obține Premiile Promoției. 

7.6. 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 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 Participanţilor la Promoţie, legate 
de obținerea sau utilizarea ulterioară a premiilor, obținute în cadrul Promoţiei. 

7.10. La Promoție nu pot participa plățile (Tranzacţiile) care au fost anulate la solicitarea plătitorului.  
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VIII. Ordinea şi metoda de informare cu privire la condițiile promoției 

8.1. Regulamentul oficial va fi expediat organizației cu scopul expedierii de către acesta prin poșta internă 
salariaților;  

8.2. Informațiile concise despre Promoție se regăsesc în materialele promoționale, distribuite în incinta 
organizației. 

8.3. Acest Regulament şi condițiile pot fi modificate/completate de către Organizator pe perioada Promoției. 
Modificările sunt posibile în cazul în care acestea sunt aprobate de către Organizator și expediate repetat 
organizației. 
 

IX. Litigii 

9.1. Eventualele litigii apărute între Bancă și participanții Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul 

în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Republica 

Moldova. 
 

X. Dispoziții finale 

10.1. Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării. 

 


