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Regulamentul
privind organizarea сampaniei promoţionale ”De sărbători EXIMBANK te face să crezi
în magie”
1. Organizatorul campaniei promoționale
Campania promoţională ”De sărbători EXIMBANK te face să crezi în magie” (în
continuare "Campania") este organizată de către Banca Comercială „EXIMBANK - Gruppo
Veneto Banca” S.A. (în continuare „Organizator”), cu sediul în bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt
171/1, mun. Chişinău, Republica Moldova, IDNO/Cod fiscal 1002600010273.
2. Temeiul legal
Regulamentul oficial este întocmit şi este făcut public în conformitate cu legislaţia în
vigoare a Republicii Moldova prin publicare pe pagina web a Organizatorului:
www.eximbank.com. Regulamentul este disponibil la orice subdiviziune a Organizatorului.
Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este
finală şi obligatorie pentru participanţi. Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toți
participanții la această campanie.
Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord și acceptă să
respecte prevederile, termenele şi condiţiile prezentului Regulament.
3. Locul de desfăşurare a campaniei
Campania este organizata și desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova. Campania va
fi desfăşurată în conformitate cu prevederile speciale ale prezentului Regulament. Toate
premiile oferite participanţilor în cadrul Campaniei trebuie să fie revendicate cel târziu până
la 15 februarie 2015(inclusiv), cu condiţia respectării de către câștigători a condiţiilor stabilite
de prezentul Regulament şi a prevederilor legislaţiei în vigoare a RM. Campania este
destinată pentru persoanele fizice.
Pentru obţinerea informaţiilor suplimentare, rugam să accesaţi pagina web a
Organizatorului sau să Vă adresaţi la cea mai apropiată filială sau agenție a Băncii. Lista
filialelor și oficiilor secundare ale Băncii (Organizatorului) este publicată pe pagina web a
Organizatorului: www.eximbank.com.
4. Durata
Campania promoţională se va desfăşura în condiţiile prezentului Regulament în
perioada 25 decembrie 2015 – 17 ianuarie 2016, inclusiv.
5. Condiţiile de participare
La Campanie poate participa orice persoana fizică, cu capacitate deplină de exerciţiu,
care a procurat în perioada 25 decembrie 2015 – 17 ianuarie 2016, inclusiv, unul sau mai
multe bilete la spectacolul organizat de către SA Circul din Chișinău.
Pentru participare la promoţie, posesorul biletului care a solicitat Băncii acordarea
produsului „Credit 72 ore” prezintă biletul procurat colaboratorului responsabil din cadrul
filialei Băncii, și, în cazul aprobării creditului, - primește un premiu în condiţiile prezentului
Regulament. Reprezentantul Organizatorului verifică veridicitatea biletului și întrunirea
condițiilor de participare, introduce numărul biletului într-un registru special și, în schimbul
biletului, înmânează premiul participantului. Pentru un beneficiar de credit se acordă un
singur premiu.
La cererea Organizatorului, Câştigătorul este obligat să dea o declarație pe propria
răspundere privind întrunirea condițiilor de participare la prezenta promoție, exprimarea
consimţământului scris în scopul prelucrării de către Bancă (Organizator) a datelor sale cu
caracter personal, inclusiv prin dezvăluirea imaginii sale şi a altor date cu caracter personal
prin publicitate sau prin orice alte căi (TV, radio, presă scrisă, internet, panouri publicitare
etc.), precum şi angajamentul de a participa la orice sesiuni foto/video şi la publicitatea
rezultatelor Campaniei în mass-media, fără careva remunerări.
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De asemenea, prin participare la Campania promoţională, Câştigătorul acceptă şi
permite utilizarea de către Organizator a imaginii sale şi renunţă în favoarea Organizatorului
la orice drepturi aferente utilizării imaginii sale în publicitate, inclusiv în scopuri comerciale.
Neîntrunirea condiţiilor de participare privează persoana de dreptul de participare la
campanie.
6. Premiul Campaniei și revendicarea acestuia
Premiul Campaniei reprezintă un rucsac cu logotipul Băncii. Stocul este limitat.
Premiul campaniei se acordă unei singure persoane - posesorului biletului care este şi
beneficiar al creditului „Credit 72 ore”, în schimbul acestui bilet, odată cu acordarea
creditului. Substituirea Premiului cu alte bunuri, bani, servicii, facilităţi şi/sau condiţii
preferenţiale la produsele/serviciile Organizatorului nu se admite.
Pentru a revendica premiul este necesar de prezentat biletul la unul din spectacolele
Circului din Chisinau, care a avut loc în perioada 25 decembrie 2015 – 17 ianuarie 2016, la
oricare din filialele Organizatorului indicate în punctul 7, odata cu primirea deciziei pozitive de
aprobare a cererii pentru acordarea creditului ”Credit 72 ore”.
Predarea-primirea biletelor se va face în baza unui Act de primire-predare în 2
exemplare, care va include, printre altele, confirmarea prin semnătură a faptului că
Câștigătorul a făcut cunoştinţă preliminar cu prevederile prezentului Regulament, a exprimat
expres acordul ca imaginea sa şi alte date cu caracter personal să fie folosite cu titlu gratuit
de către Organizator în scopuri publicitare (inclusiv de natură comercială), în conformitate cu
prezentul Regulament şi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. La transmiterea biletului
către Organizator, Câştigătorului i se eliberează un exemplar al Actului de predare – primire a
biletului.
Oferta este valabilă în limita stocului de premii disponibil.
7. Punctele de primire a premiilor
Premiile menţionate în prezentul Regulament pot fi ridicate în următoarele subdiviziuni
ale Băncii din mun. Chişinău:
1. Filiala nr. 3 – str. Alecu Russo nr.1
2. Filiala nr. 6 – str. Kogălniceanu nr.76
3. Filiala nr. 7 – bd. Dacia nr. 27
4. Filiala nr. 9 – bd. Grigore Vieru nr.16
5. Filiala nr. 11 – str. 31 August 1989 nr. 113
6. Filiala nr. 13 – bd. Mircea cel Batrân nr.11
7. Filiala nr. 19 – bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr. 6
8. Filiala nr. 20 – bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr. 171/1
9. Filiala nr. 22 – str. Alba Iulia nr. 190/1
10. Filiala nr. 23 – str. Socoleni nr. 1.
8. Răspunderea.
Organizatorul nu poartă nici o răspundere şi nu poate fi implicat în nici o reclamaţie
sau litigiu dintre participant şi SA Circul din Chișinău.
Participanul/Câştigătorul este obligat să declare Organizatorului orice circumstanţă
care determină imposibilitatea participării la Campanie, să renunţe la Premiul Campaniei şi,
după caz, să restituie Organizatorului Premiul Campaniei sau contravaloarea acestuia şi
prejudiciul suportat de Organizator.
9. Soluţionarea litigiilor
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Eventualele litigii, care pot apărea între Organizator şi participanţii la prezenta
Campanie vor fi soluţionate pe cale amiabilă prin înaintarea unor scrisori prealabile. În cazul
în care, tentativa de soluţionare amiabilă a eşuat, litigiul se deferă spre soluţionare instanţei
judecătoreşti competente din Republica Moldova în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare.
10. Dispoziţii finale:
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral şi în orice timp prezentul
Regulament/conditiile promoției, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin
afișarea pe site-ul Organizatorului www.eximbank.com în termen rezonabil.
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