Aprobat
la şedinţa Comitetului de conducere
Proces verbal nr. 70 din 20 noiembrie 2014

Condiţii oficiale
privind desfăşurarea
Campaniei de promovare a depozitelor
„Începe un an bun!”
I.

ORGANIZATOR
Organizatorul Campaniei de promovare a depozitelor „Începe un an bun!” (în continuare
Campanie) este BC "Moldindconbank" S.A. (în continuare Banca), înregistrată la data de
20 iunie 2001 cu IDNO – cod fiscal 1002600028096, cu sediul în or. Chişinău, str. Armenească
nr.38.

II.

TEMEIUL LEGAL
Prezentele Condiţii oficiale a Promoţiei sunt întocmite în conformitate cu prevederile Codului
Civil al Republicii Moldova, Legea instituţiilor financiare Nr. 550 din 21.07.1995 şi alte acte
normative în vigoare.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE
Campania va fi desfăşurată în perioada 1 Decembrie 2014 – 28 Februarie 2015.

III.

IV. DESCRIEREA CAMPANIEI
Persoanele fizice care vor deschide/prelungi depozite în MDL cu suma minimă de 10.000,00 MDL,
vor participa în mod automat la extragerea premiilor, care va avea loc la sfîrşitul perioadei de
desfăşurare a Campaniei.
PARTICIPANŢII
Participanţii Campaniei pot fi deponenţii-persoane fizice, care vor îndeplini următoarele condiţii:
Vor deschide sau prelungi depozite la termen în MDL în perioada Campaniei;
Suma minimă a depozitelor deschise/prelungite va constitui 10.000,00 MDL;
Vor deţine, la situaţia din 28 Februarie 2015, depozite în MDL conform condiţiilor sus
menţionate.
Notă! Extragerea cîştigătorilor va fi efectuată după cod personal (IDNP), indiferent de numărul de
depozite deschise/prelungite.

V.

Nu vor participa la Campania „Începe un an bun!” următoarele persoane:
membrii Consiliului BC "Moldindconbank" S.A.;
angajaţii BC "Moldindconbank" S.A.
VI. PREMIILE CAMPANIEI
În cadrul extragerii se oferă 15 premii băneşti în sumă de 10.000,00 MDL fiecare.

VII.

COMISIA
Extragerea şi validarea rezultatelor extragerii va fi efectuată de către Comisia de organizare a
Campaniei de promovare a depozitelor „Începe un an bun!”, din care va face parte un notar.
Membrii comisiei de organizare vor fi aprobaţi prin Hotărîrea Comitetului de conducere al Băncii.

VIII.

EXTRAGEREA PREMIILOR
Extragerea cîştigătorilor va fi efectuată aleatoriu după codul personal (IDNP) al deponentului,
indiferent de numărul de depozite la termen deschise/prelungite de către un deponent-presoană
fizică.
Extragerea se va efectua cu ajutorul unui program rulat la calculator, în incinta Băncii centrale, în
prezenţa Comisiei de examinare a rezultatelor Campaniei de promovare a depozitelor „Începe un an
bun!”. Algoritmul programului utilizat va avea la bază principiile teoriei numerelor întîmplătoare.
Suplimentar la 15 cîştigători de bază se va extrage un număr de 5 cîştigători de rezervă din
numărul total de participanţi la tombolă. Cîştigătorii de rezervă vor putea pretinde la premiu
numai în cazul în care cîştigătorii de bază nu se vor prezenta în termen de 90 zile pentru obţinerea
premiului. Prioritate are cîştigătorul de rezervă care a fost extras în ordine cronologică. În cazul în
care se constată că cîştigătorul premiului este decedat, premiul respectiv poate fi primit de către
moştenitorii acestuia, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Decizia Băncii cu privire la desemnarea cîştigătorilor este definitivă şi irevocabilă pentru toţi
participanţii.
Data extragerii premiilor va fi stabilită de către Comisia de organizare a Campaniei de promovare a
depozitelor „Începe un an bun!”şi va fi afişată pe pagina web oficială a Băncii.

IX. VALIDAREA EXTRAGERII
Rezultatele extragerii vor fi legiferate prin procesul verbal al Comisiei de organizare a Campaniei
de promovare a depozitelor „Începe un an bun!”.
X.

PREDAREA PREMIILOR
Lista cîştigătorilor va fi publicată pe site-ul BC "Moldindconbank" S.A.
Cîştigătorii premiilor vor fi anunţaţi prin telefon în termen de 10 zile lucrătoare de la data extragerii
premiilor, la numărul indicat de către deponent în contractul de depozit.
Dacă nu va fi posibilă contactarea telefonică a cîştigătorilor, aceştia vor fi anunţaţi printr-o scrisoare
recomandată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data extragerii premiilor, la adresa indicată de
către deponent în contractul de depozit.
În cazul neridicării de către cîstigător a premiului câştigat în termen de 90 zile de la anunţul prin
telefon sau prin scrisoare recomandată, acesta îşi pierde dreptul la premiu, care trece la cîştigătorii
de rezervă conform condiţiilor p. VII. În cazul trecerii dreptului la premiu către cîştigătorii de
rezervă, aceștia vor fi anunţaţi prin telefon sau prin scrisoare recomandată şi suplimentar prin
plasarea informaţiei pe site-ul Băncii.
În cazul în care Banca constată faptul că un cîştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile
stipulate de prezentele Condiţii oficiale, Banca îşi rezervă dreptul de a anula dreptul acestuia la
premiu şi respectivul cîştigător va restitui Băncii valoarea premiului.

Premiile se acordă cîştigătorilor personal, în baza actului de identitate şi a contractului de depozit.
XI. TAXE ŞI IMPOZITE
Conform Codului Fiscal al Republicii Moldova, articolul 901, alineatul (33): „Fiecare plătitor de
cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 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”.
Impozitul va fi calculat şi achitat din contul cheltuielilor Băncii şi va fi transferat de către Banca la
bugetul de stat.
XII.
CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
Datele personale colectate în cadrul acestei Promoţii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia
cazurilor în care Banca trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare sau pentru a
atinge obiectivele acestei Promoţii.
Numele, prenumele, localitatea de domiciliu a cîştigătorilor premiilor Promoţiei vor fi publicate
respectînd Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08 iulie 2011.
ACTIVITĂŢI DE MARKETING
Participarea în cadrul Campaniei de către deponenţii 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.

XIII.

ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Campania promoţională poate înceta înainte de expirarea perioadei de desfăşurare în cazul apariţiei
unor evenimente de forţă majoră sau în cazul imposibilităţii Băncii de a continua Campania din alte
motive independente de voinţa sa.

XIV.

XV.

LITIGII
Eventuale litigii apărute între Bancă şi participanţi vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

XVI.

PUBLICAREA CONDIŢIILOR
Condiţiile oficiale privind desfăşurarea Campaniei de promovare a depozitelor „Începe un an bun!”
sunt disponibile gratuit pentru toţi participanţii prezentei Campanii în toate subdiviziunile BC
"Moldindconbank" S.A. şi pe site-ul Băncii www.micb.md.
Banca îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentele Condiţii Oficiale a Promoţiei prin
întocmirea unui act adiţional la prezentele Condiţii Oficiale, urmînd ca astfel de modificări să intre
în vigoare numai după aducerea la cunoştinţă publică prin pagina web oficială a Băncii,
www.micb.md.

