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Regulile oficiale ale Promoției „Tot înainte și în Noul An!”  

desfășurate in perioada 01 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018 

 Definiții utilizate în Regulile: 

Regulile – textul prezent al Regulilor Promoției „Tot înainte și în Noul An!” 

Promoția – acțiunea de marketing desfășurată de către Organizator cu scopul de a atrage clienții la 

utilizarea serviciilor acordate de către sistemul de plăți CONTACT. 

 1.      Noțiuni generale 

1.1. Promoția dată se desfășoară în scopul stimulării efectuării operațiunilor de către Expeditori, 

menținerii cererii clienților si promovării sistemului de plăți CONTACT. 
1.2. Promoția se desfășoară pe teritoriul țărilor indicați mai jos prin intermediul băncilor – 

participanților sistemului de plăți CONTACT (fiecare dintre care se numește “Banca –

partener”): 
-          Republica Kazahstan (АО «Нурбанк»); 
-          Republica Kârgâzstan (ОАО «БАКАЙ БАНК», ЗАО «Банк Компаньон», ОАО «РСК 

Банк», ОАО «Дос-Кредобанк», ОАО «ФинансКредитБанк», ОАО «Оптима Банк»); 
-         Republica Uzbekistan (ЧАКБ «Ориент Финанс», АКБ «InFinBank», АКБ 

«Капиталбанк», АКБ «Узпромстройбанк», ЧАБ «Трастбанк»); 
-          Republica Tadjikistan (ОАО «Ориёнбанк»); 
-          Georgia (АО «Банк Грузии», АО «Ти-Би-Си Банк», Liberty Bank JSC, АО «Банк ВТБ 

(Грузия)»); 
-          Republica Moldova (MoldindconBank, Moldova-AgroindBank, Victoriabank); 
-          Unitatea administrativ-teritorială din stînga Nistrului, din componența Republicii Moldova 

(ОАО «Эксимбанк», ЗАО «Агропромбанк», ЗАО «Приднестровский Сбербанк»). 
 Lista punctelor de deservire a sistemului de plăți CONTACT este publicat pe site-uloficial al 

Sistemului http://www.contact-sys.com/where/. 
 
1.3. Remiterile de bani se efectuează conform cursului valutar sistemului de plăți CONTACT. 

Organizator - Sistemul de plăți CONTACT, Operator – QIWI Bank. Licența Băncii Centrale a 
Federației Ruse Nr. 2241 din 22 ianuarie 2015, numărul de înregistrare 44 în registrul unic al 
operatorilor sistemelor de plăți a Băncii Centrale a Federației Ruse. 

1.4. Promoția se desfășoară în modul promisiunii publice de a acorda premii tuturor persoanelor, 
care întrunesc condițiilor de participare, stipulate în aceste Reguli.  

1.5. Promoția are caracter publicitar, nu implică careva riscuri, nu necesită plata taxei de participare 
și nu este o loterie. 

1.6. Promoția se desfășoară în conformitate cu prezente Reguli. Pentru participare la această 
Promoție Expeditorilor se propune de a efectua acțiunile indicate în Capitolul 5 a Regulilor 
date. 

  

2.      Organizatorul Promoției 

2.1.Organizatorul Promoției este o persoana juridică care activează în conformitate cu 

legislația Federației Ruse (denumită în continuare "FR"), și anume: QIWI Bank 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Unit%C4%83%C8%9Bile_administrativ-teritoriale_din_st%C3%AEnga_Nistrului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
http://www.contact-sys.com/where/
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((societate pe acțiuni), denumirea prescurtată - QIWI Bank (SA); adresa locatiei: RF, 

117648, Moscova, md. Chertanovo Severnoe, casa 1a, Bldg. 1; ОГРН: 1027739328440; 
INN: 3123011520/772601001; 

Centrul de contact - 8 (800) 200-4242 (apel gratuit în Rusia). 

2.2.Organizatorul Promoției efectuează acțiuni legate de procesul de desfășurare a Promoției, 

inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cumpărarea și transmiterea Premiilor către 
Participanți, comunicarea cu Participanții, colectarea informației necesare pentru 

înmânarea Premiilor. 

2.3.Organizatorul Promoției nu îndeplinește funcția de agent fiscal și nu reține suma 

impozitului pe venit al Participanților la premiile acordate în conformitate cu cerințele 
legislații fiscale a Federației Ruse în vigoare. 

  

3.      Perioada desfășurării Promoției. 

3.1.Promoția se desfășoară în perioada 01 decembrie 2018 - 31 decembrie 2018. Perioada 

specificată include depunerea cererilor de participare la Promoția. Cererea de participare 

reprezintă prezentarea de către Participant la Banca-Partener a cel puțin 2 (Două) Cereri 
de expediere a remiterilor de bani. 

3.2. Premiile prevăzute în Capitolul 6 din prezentele Reguli se acordă în perioada cuprinsă 

între 1 decembrie 2018 și 31 ianuarie 2019. 

3.3. Acceptarea și procesarea cererilor și reclamațiilor de la participanți se efectuează în 
perioada 01.12.2018 - 31.01.2019, prin contactarea de către Participanți în mod următor:  

-  în mod scris la poșta electronică vopros@contact-sys.com, cu anexarea copiei scanate a 
documentului care confirmă achitarea serviciilor și a copiei documentului de identitate; 

-  prin intermediul Centrului de contact. 

3.4.Organizatorul examinează cererile / reclamațiile și notifică participanților deciziile și 

acțiunile ulterioare în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea cererii / 
reclamației prin canalul de informare ales de către Participant la depunerea cererii / 

reclamației (prin telefon sau e-mail). 

3.5. Toate acțiunile prevăzute de aceste Reguli sunt fixate de Organizator conform orei 

Moscovei. Orice moment specificat în aceste Reguli ar trebui considerat ca fiind în 
conformitate cu ora Moscovei. 

3.6. Promoția poate fi suspendată sau anulată în orice moment, la discreția Organizatorului, 

cu notificarea obligatorie a participanților cu cel puțin o zi înainte de data suspendării sau 

încetării prin afișarea informațiilor relevante pe site-ul Organizatorului. 
  

4.      Participanții Promoției 

4.1.Participanții Promoției sunt Expeditorii care întrunesc condițiilor acestor Reguli și au 

îndeplinit cerințele stabilite de aceste Reguli (în textul acestor Reguli sunt denumite 

"Participanți la Promoție", "Participanți"). 

4.2. Participanții pot fi persoane în vârstă care au împlinit vârsta majoratului în conformitate 
cu legislația în vigoare pe teritoriul desfășurării Promoției, cetățenii țărilor pe teritoriul 

cărora se desfășoară Promoției, cetățenii străini și apatrizii care trăiesc permanent sau 

temporar pe teritoriul desfășurării Promoției. 

mailto:vopros@contact-sys.com
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4.3. Nu pot participa la Promoția angajații Organizatorului, persoane afiliate Organizatorului, 

membri ai familiilor lor, angajați ai altor persoane juridice și / sau antreprenori 
individuali implicați în organizarea și desfășurarea Promoției și membrii familiilor 

acestora. 

4.4. Participanții la Promoția au drepturile și obligațiile stabilite de legislația Federației Ruse 

în vigoare, precum și de aceste Reguli. 
  

5.      Mecanismul participării la Promoție 

5.1. Pentru a deveni Participant al Promoției este necesar de a corespunde cerințelor Capitolului 4 a 

acestor Reguli în termenul specificat în clauza 3.1. a Regulilor și a efectua următoarele acțiuni: 

  

5.1.1.      De a expedia cel puțin 2 (Două) remiteri de bani în cadrul sistemului de plăți 

CONTACT de la orice punct de deservire specificat în clauza 1.2. din prezente 

Reguli, pe teritoriul statelor enumerate la punctul 1.2, pentru o sumă de cel puțin 
20.000 (douăzeci de mii) ruble ruse (sau echivalent în altă valută, la cursul 

sistemului de plăți CONTACT la data expedierii remiterii). 

5.1.2.      De a păstra documentele care confirmă expedierea remiterilor în conformitate cu 

prevederile punctului 5.1.1. a Regulilor (în textul acestor Reguli - "Cereri de 
expediere") cu numerele de control ale remiterilor indicate, sumele de transfer și 

datele documentului de identitate a Participantului, inclusiv numele, prenumele, 

patronimic, data nașterii și numărul de telefon mobil. 

5.1.3.      De a prezenta nu mai puțin de 2 (două) Cereri de expediere Băncii-partenerului. 
5.2. Efectuând o remitere de bani, Participantul confirmă că a luat cunoștința și acceptă Regulile, 

precum și consimțământul de a participa la această Promoție. 

5.3. Organizatorul are dreptul să blocheze posibilitatea participării la Promoția a unei persoane care 

a încălcat condițiile stipulate în aceste Reguli. 
5.4. Organizatorul la acceptarea cererilor de participare la Promoția, nu ia în considerație și are 

dreptul de a exclude din lista participanților următoarele persoane: 

5.4.1.      Participanții care au comis acțiunile prevăzute la punctul 5.1. din prezente 

Reguli, cu încălcarea termenilor stabilite la punctul 3.1; 
5.4.2.      Participanții ale căror cereri de participare au fost depuse într-un mod interzis, 

precum și ale căror cereri nu pot fi identificate de Organizator ca fiind autentice; 

5.4.3.      Participanții ale căror cereri de participare nu îndeplinesc cerințele prevăzute de 

prezente Reguli; 
5.4.4.      Participanții care au încălcat alte prevederi ale acestor Reguli. 

6. Fondul de premii al Promoției  

6.1. Fondul de premii al Promoției constituie din următoarele Premii: 

Denumirea premiului Cantitatea 

Rucsac pentru odihna activa. 

Achitarea premiilor în numerar nu este 
acceptată. 2760 
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6.2. În perioada desfășurării Promoției, fiecare participant are dreptul să primească doar 1 (un) 
premiu. Controlul asupra numărului de premii acordate fiecărui participant este exercitat de către 
Banca-Partener. 

6.3. Numărul de premii este limitat. Premiile vor fi primite de către primele participanți care au 
depus cerere la Băncile-partenere pentru primirea acestora. 

6.4. Se eliberează premii de tipul celor disponibile. Aspectul, culoarea, dimensiunea, calitatea și 
designul Premiilor pot diferi de imaginile din materialele promoționale.  

6.4. Obligațiile Organizatorului privind calitatea Premiilor se limitează de garanțiile furnizate de 
producătorii lor (furnizori). Reclamațiile privind calitatea premiilor trebuie să fie făcute direct 
producătorilor de bunuri. 

 6.                  Înmânarea Premiilor 

7.1. Banca-partener va distribui Premiile în termenele stabilite în p. 3.2. din aceste Reguli. 
 
7.2. În cazul în care la Participant apare dreptul de a primi Premiul, Organizatorul și / sau Banca- 
Partener nu notifică și nu contactează Participantul. Participantul desinestator se adresează la 
Băncile-partenere în perioada specificată în punctul 3.1. din aceste Reguli. Prin furnizarea 
informațiilor personale, Participantul garantează exactitatea, corectitudinea și acuratețea datelor 
personale furnizate. 
7.3. Premiile sunt acordate prin metoda adresării personal a Participantului către Banca-partener. 
7.4. Pentru a primi Premiul, Participantul trebuie să prezinte Băncii-Partenerului cel puțin 2 
(Două) Cereri de expediere. 
7.5. Bancă-partener determină în mod individual și independent timpul, locul și procedura de 
înmânare a Premiilor. Băncile-partenere informează Participanți despre condițiile specificate în 
acest punct, la cererea lor personală. 
7.6. În cazul în care Participantul furnizează informații inexacte, premiile care urmează să fie 
transferate unor astfel de Participanți sunt considerate nerevendicate, stocate și utilizate la 
discreția Organizatorului. 
  
8. Drepturile Organizatorului 
8.1. Organizatorul evenimentului are drepturile prevăzute de prezente Reguli, de legislația 
Federației Ruse în vigoare și de legislația statelor pe teritoriul cărora are loc această Promoție. 
8.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu întra în negocieri scrise sau alte negocieri cu 
Participanți, cu excepția cazurilor prevăzute de prezente Reguli și de legislația Federației Ruse în 
vigoare. 
8.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude expeditorul din lista Participanților și / sau de a 
refuza înmânarea Premiului în cazul utilizării unor metode ilegale de participare la Promoția. 
8.4. Organizatorul nu este responsabil pentru neafibilitate informației și neprezentarea informației 
de către Participant în termeni, stabiliți de aceste Reguli și necesară pentru primirea Premiului. 
8.5. Organizatorul nu este responsabil față de Participanți pentru calitatea comunicării prin 
intermediul Internetul, precum și pentru calitatea serviciilor prestate de furnizori de Internet și 
funcționarea lor cu echipamente și software, inaccesibilitatea site-ului Organizatorului datorită 
furnizorului de host, pe care este plasat site-ul Organizatorului și pentru circumstanțe care nu sunt 
sub controlul Organizatorului, precum și pentru toate consecințele negative care reies din aceste 
circumstanțe. 
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8.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica condițiile Promoției și acestor Reguli, precum 
și de a lua decizii cu privire la finalizarea anticipată sau extinderea termenului Promoției, 
publicând o notificare privind efectuarea unor astfel de modificări cu cel puțin o zi înainte de data 
la care aceste modificări intră în vigoare prin publicarea informației relevante pe site-ul 
Organizatorului în secțiunea "Promoții". 
  

9.    Metoda și procedura de informare cu privire la termenii și condițiile Promoției 
  
9.1.    Aceste Reguli, împreună cu informații despre Promoția în derulare, sunt postate pentru 
acces liber pe Internet la adresa www.contact-sys.com, compartimentul "Promoții" (în textul 
acestor Reguli este numit ca "Site-ul Organizatorului"). 
9.2.   Participanții vor fi informați cu privire la modificarea Regulamentului, anularea Promoției 
sau alte evenimente semnificative legate de desfășurarea lui prin intermediul site-ului 
Organizatorului. 
9.3. Organizatorul are dreptul de a utiliza alte modalități de a publica informații despre Promoția, 
inclusiv despre modificarea Regulilor, anularea Promoției sau alte evenimente semnificative 
legate de desfășurarea lui. 
  

10.   Procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Participanților 

 10.1. Faptul depunerii cererii de participare la Promoția reprezintă acordul Participantului la 

prelucrarea datelor sale personale de către Organizator în strictă conformitate cu obiectivele 

stabilite de prezente Reguli. 

10.2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este organizarea Promoției 
în conformitate cu prezente Reguli și cu legislația Federației Ruse în vigoare, înmânarea premiilor 
Participanților. 

10.3. Lista datelor cu caracter personal furnizate de către Participant și procesate de Organizator 
și / sau persoanele atrase la acest proces include următoarele date cu caracter personal ale 
Participanților: numele, prenumele, vârsta, telefonul, adresa de e-mail, regiunea și orașul de 
reședință, alte informații referitoare la identitatea Participantului, și alte date cu caracter personal,  
dacă acestea sunt prevăzute de prezente Reguli. 

10.4. Lista acțiunilor permise spre executare cu date personale furnizate de Participanți: 
colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, rafinarea (actualizarea, 
modificarea), regăsirea, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, 
blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal. 

10.5. Furnizarea transfrontalieră a datelor cu caracter personal în cadrul Promoției nu se 
efectuează. 
10.6. Organizatorul și persoanele implicate vor prelucra datele personale ale Participanților în 
strictă conformitate cu principiile și prevederile stabilite prin Legea federală nr. 152-FZ din 27 
iulie 2006 "Cu privire la datele cu caracter personal". 

10.7. În cazul în care Participantul este validat ca câștigător al Premiului, o astfel de persoană, la 
cererea Organizatorului, are dreptul să participe la pregătirea materialelor promoționale privind 
rezultatele Promoției, inclusiv prin utilizarea fotografiilor și înregistrărilor video cu participarea 
Participantului. Organizatorul se obligă să convină cu Participantul conținutul materialelor 

http://www.contact-sys.com/
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promoționale și de informare cu participarea Participantului înainte de a publica public aceste 
materiale pe site-ul Organizatorului sau în alte surse. 

 11.     Termeni suplimentari 

11.1. Participantul are dreptul de a participa la Promoția numai în numele său. 
11.2. Organizatorul nu este responsabil pentru eșecul său de a întreprinde acțiuni legate de 
Promoția, în cazul în care a survenit ca urmare a distrugerii datelor cu caracter personal ale 
participantului ca urmare a notificării de expediere a Participantului de retragere a 
consimțământului pentru prelucrarea acestora. 

11.3. Organizatorul, precum și persoanele autorizate (atrase) de acesta, inclusiv Băncile-
partenere, nu duc răspundere pentru neîndeplinirea (sau îndeplinirea care  nu corespunde 
termenilor) de către Participanți a obligațiilor prevăzute de prezente Reguli. 
11.4. Rezultatele desfășurării Promoției sunt definitive și nu fac obiectul revizuirii. 

11.5. Premiile prevăzute de aceste Reguli nu pot fi schimbate sau înlocuite. 
11.6. Organizatorul nu este responsabil pentru consecințele unor acțiuni incorecte, comise de 
Participant. 

11.7. Dispozițiile Regulilor prevalează asupra conținutului oricărui material promoțional privind 
Promoția dată. 

11.8. În tot ceea ce nu este prevăzut de aceste Reguli, Organizatorul și Participanții se orientează 
conform legislației Federației Ruse în vigoare. 

11.9. Faptul participării la această Promoția presupune că Participanții au luat cunoștința și sunt 
de acord cu aceste Reguli. 

 

 

 

 


