Aprobat
P.V. nr 44 din 23 iulie 2015

Condiţii Oficiale
privind desfăşurarea campaniei promoţionale
“Deschizi card social – Cîştigi cu Moldindconbank”
I. ORGANIZATORUL
1.1. BC “Moldindconbank” S.A., numită în continuare Banca, cu sediul în str. Armeneasca, 38, mun. Chişinău,
Republica Moldova, în perioada 01 august 2015 – 31 decembrie 2015, organizează şi desfăşoară
campania promoţională “Deschizi card de social – cîştigi cu Moldindconbank!” numită în continuare
“Campania”. Persoanele implicate în desfăşurarea Campaniei sunt obligate să respecte termenii şi
condiţiile prezentei proceduri, potrivit celor menţionate mai jos.
II.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
2.1. Participanţii Campaniei pot fi persoanele fizice, care în perioada 19 iunie 2015 – 31 decembrie 2015 vor
îndeplini următoarele condiţii:
au deschis cont de card bancar din categoria “SOCIAL” sau cont de economii, destinat pentru
transferul de plăţi sociale din partea Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS);
în contul deschis, a fost înregistrat transfer de plăţi sociale în luna pentru care are loc extragerea;
contul nu a fost închis pînă la data desfăşurării promoţiei.
2.2. La Campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul/reşedinţa legală în Republica Moldova,
pe numele căruia a fost emis un card bancar sau a fost deschis cont de economii.
2.3. Angajaţii Băncii vor participa la Campanie.
III.PREMIILE
3.1. În cadrul Campaniei vor fi extrase lunar următoarele premii:
20 certificate “Felicia” cu valoarea de 200 lei fiecare;
20 certificate “Unimarket” cu valoarea de 200 lei fiecare;
3.2 În total vor fi organizate 5 extrageri cu numărul total de 200 premii cu valoare de 200 lei fiecare;
3.3. Echivalentul bănesc a premiului nu se oferă.
IV. MECANISMUL DESFĂŞURĂRII TRAGERII LA SORŢI
4.1. Tragerea la sorţi va fi organizată în formă de loterie electronică, la baza căreia va sta lista cu persoanele
ce au deschis cont în cadrul proiectului “SOCIAL”. Fiecare client al Băncii, care a beneficiat de card bancar
din categoria “SOCIAL” sau cont de economii, destinat pentru transferul de plăţi sociale de la CNAS la
orice subdiviziune a Băncii în perioada de desfăşurare a Campaniei şi a primit transfer de plăţi sociale în
luna pentru care are loc extragerea, automat se va include în lista perosanelor ce vor participa la
Campanie.
4.2. Extragerea va avea loc lunar pînă la data de 10 a lunii imediat următoare, iar p e parcursul Campaniei
vor fi organizate în total 5 trageri la sorţi la care vor participa persoanele fizice ce au deschis cont în
cadrul proiectului “SOCIAL” în perioada derulării promoţiei, după cum urmează:
4.2.1. Etapa I:
Tombola avea loc pînă la data de 10 septembrie 2015 şi va include toate conturile din cadrul proiectului
SOCIAL la care au fost înregistrate plăţi sociale în perioada 01.08.2015 ora 00:00:00 – 31.08.2015 ora
23:59:59 şi vor fi extrase 40 certificate în valoare de 200 lei fiecare.

1

4.2.2. Etapa II:
Tombola se va desfăşura pînă la data de 10 octombrie 2015 şi va include toate conturile din cadrul
proiectului SOCIAL, la care au fost înregistrate plăţi sociale în perioada 01.09.2015 ora 00:00:00 –
30.09.2015 ora 23:59:59 şi vor fi extrase 40 certificate în valoare de 200 lei fiecare.
4.2.3. Etapa III
Tombola se va desfăşura pînă la data de 10 noiembrie 2015 şi va include toate conturile din cadrul
proiectului SOCIAL, la care au fost înregistrate plăţi sociale în perioada 01.10.2015 ora 00:00:00 –
31.10.2015 ora 23:59:59 şi vor fi extrase 40 certificate în valoare de 200 lei fiecare.
4.2.4. Etapa IV
Tombola avea loc pînă la data de 10 decembrie 2015 şi va include toate conturile din cadrul proiectului
SOCIAL, la care au fost înregistrate plăţi sociale în perioada 01.11.2015 ora 00:00:00 – 30.11.2015 ora
23:59:59 şi vor fi extrase 40 certificate în valoare de 200 lei fiecare.
4.2.5. Etapa V
Tombola se va desfăşura pînă la data de 10 ianuarie 2015 şi va include toate conturile din cadrul
proiectului SOCIAL, la care au fost înregistrate plăţi sociale în perioada 01.12.2015 ora 00:00:00 –
31.12.2015 ora 23:59:59 şi vor fi extrase 40 certificate în valoare de 200 lei fiecare.
Respectiv, extragerea organizată pînă 10 septembrie, va cuprinde lista presoanelor ce au primit transfer
în cadrul proiectului “SOCIAL” pentru luna august şi similar pentru celelalte extrageri.
4.3. Extragerea certificatelor cîștigătoare va fi organizată în mod aleatoriu în sistemul operațional al Băncii din
registrul electronic al participanţilor la tombolă, cu ajutorul unui program rulat la calculator, în incinta
Băncii centrale, în prezența Comisiei pentru organizarea şi validarea extragerilor în cadrul Campaniei.
Algoritmul programului utilizat va extrage persoanele cîştigătoare în baza principiilor teoriei numerelor
aleatoare şi va fi selectat după numărul contului deţinut.
4.4. Cîştigătorii etapelor precedente vor participa şi în etapele următoare de desfăşurare a tombolei.
4.5. Data şi locul tragerii la sorţi vor fi stabilite de către Comisia pentru organizarea şi validarea extragerilor în
cadrul Campaniei şi vor fi anunţate preventiv pe pagina WEB a Băncii: www.micb.md.
4.6. Extragerea şi validarea rezultatelor va fi efectuată de către Comisia de organizare a Campaniei, din care
va face parte un notar public, clienţi şi reprezentanţii Băncii.
4.7. Astfel fiecare client – participant la Campanie, va putea cîştiga lunar unul din următoarele premii trase la
sorţi:
20 certificate “Felicia” cu valoarea de 200 lei fiecare;
20 certificate “Unimarket” cu valoarea de 200 lei fiecare;
4.8. Informaţia privind numele, prenumele câştigătorilor se va publica pe site-ul oficial al Băncii www.moldindconbank.md.
V. VALIDAREA ŞI PREDAREA PREMIILOR
5.1 Oricare persoană, care întruneşte condiţiile de participare menţionate în prezenta procedură, poate
participa la tragerea la sorţi.
5.2 În cadrul fiecărei extrageri va fi prevăzut un număr de 10 cîștigători de rezervă pentru fiecare poziţie. În
cazul imposibilității acceptării premiului de către unul sau mai mulți din cîștigători, premiile respective se
vor înmîna următorului cîștigător de rezervă, în corespundere cu locurile ocupate în cadrul extragerii.
5.3 După finisarea extragerii, se va întocmi şi autentifica procesul-verbal privind rezultatele desfăşurării
extragerii şi validarea cîştigătorilor.
5.4 Câştigătorii premiilor vor fi anunţaţi prin intermediul unui apel telefonic la numărul indicat de către client
şi înregistrat în baza de date a Băncii în termen de 10 zile după efectuarea fiecărei extrageri (pînă la data
de 20 a fiecărei luni). În cazul imposibilității de a găsi cîștigătorul inițial, același algoritm va fi utilizat
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pentru cîștigătorii de rezervă.
5.5 Cîştigătorul identificat va confirma prealabil prin telefon sau alte mijloace disponibile acceptarea
condiţiilor Campaniei şi a premiului cîştigat.
5.6 În cazul în care câştigătorul este validat în conformitate cu prezentul capitol, cîştigătorul va putea intra în
posesia premiului în termen de cel mult 30 de zile din momentul validării.
5.7 Înmînarea premiilor se efectuează numai cu prezentarea de către căștigător a actelor de identitate și cu
semnarea obligatorie a Declaraţiei privind acceptarea condiţiilor Campaniei şi a premiului cîştigat prin
care Banca va fi absolvită de orice răspundere, ce decurge din acordarea şi utilizarea ulterioară a
premiului.
5.8 Banca nu poartă răspundere în cazul existenței unor condiții în care clientul nu poate beneficia de
premiul cîștigat.
VI. TAXE ŞI IMPOZITE
6.1. Banca își asuma calcularea și achitarea impozitului pe venit aferent premiilor înmînate cîştigătorilor
conform Legislației în vigoare.
VII. LITIGII
7.1 Eventualele litigii apărute între Bancă şi participanţii Campaniei se vor rezolva pe cale amiabilă sau în
cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente
din Republica Moldova.
VIII. DISPOZIŢII FINALE
8.1 Prezenta Procedura intră în vigoare la data aprobării de către Comitetul de Conducere.
8.2 Fişa de evidenţă a DNI.
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