Regulament
privind organizarea campaniei promoționale
“CREDITE IPOTECARE” şi desfășurarea extragerii premiilor

1. Organizatorul
Campania promoţională "CREDITE IPOTECARE" (în continuare în text "Campania") este
organizată de către Banca Comercială "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" S.A. (în continuare
în text „Organizatorul”), cu sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
Sfînt nr. 171/1, IDNO/Cod fiscal 1002600010273.
2. Temeiul legal
Regulamentul oficial este întocmit şi este făcut public în conformitate cu prevederile legislaţiei
Republicii Moldova în vigoare prin publicarea pe pagina web a Organizatorului
www.eximbank.com. De asemenea Regulamentul este disponibil la orice sucursală 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 şi acceptă să respecte
prevederile, termenele şi condiţiile prezentului Regulament.
Participarea la campanie se consideră întrunirea condiţiilor de eligibilitate stabilite de prezentul
Regulament, inclusiv acceptul tacit de a participa la tombolă şi/sau lipsa unui refuz scris al
participantului de a participa la tombolă/tragere la sorţi exprimat cel târziu cu 5 zile lucrătoare
înainte de ziua tragerii la sorţi şi identificării câştigătorului.
3. Locul de desfăşurare a campaniei
Campania este organizată şi desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova în toate sucursalele
Organizatorului. Pentru obţinerea informaţiilor suplimentare, vă rugam sa vizitaţi pagina web a
Organizatorului sau să Vă adresaţi la cea mai apropiată sucursală a Băncii. Lista sucursalelor
Băncii (Organizatorului) o puteţi găsi pe pagina web a Organizatorului menţionată mai sus.
4. Perioada campaniei
Campania promoţională se va desfăşura în condiţiile prezentului Regulament în perioada
01.05.2018 – 30.11.2018.
5. Condiţiile de participare
La Campanie pot participa persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
-

a beneficiat de un credit „PRIMA CASĂ” sau „FAMIGLIA” în perioada campaniei;
nu au acumulat restanţe la achitarea creditelor sus menţionate;

La Campanie nu pot participa angajaţii Băncii, soții/soțiile și rudele de gradul I și II ale acestora.
În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că au fost încălcate condiţiile
prevăzute de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage premiul
acordat sau contravaloarea acestuia. În caz de refuz al câştigătorului neîndreptăţit de a restitui
ceea ce nu i se cuvine, Organizatorul îşi va apăra drepturile sale încălcate prin intermediul
instanţelor de judecată şi va sesiza organul de urmărire penală (după caz).
La cererea Organizatorului, Câştigătorul este obligat să dea o declarație pe propria răspundere
privind întrunirea condițiilor de participare la prezenta promoție şi să exprime consimţământul
scris în scopul prelucrării de către Bancă (Organizator) a datelor cu caracter personal, inclusiv
prin dezvăluirea imaginii sale şi a altor date cu caracter personal prin publicitate prin orice căi
(TV, radio, presă scrisă, internet, panouri publicitare etc.).
De asemenea, prin participare la campanie 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 in scopuri comerciale.

6. Premiile Campaniei
Premiul campaniei presupune eliberarea unui voucher în valoare de 10.000 lei moldoveneşti.
Fondul total de premii este de 100.000 lei moldovenești (10 premii).
Premiul campaniei este acordat unei singure persoane – Câştigătorului selectat în condiţiile
prezentului Regulament. Substituirea premiului cu alte bunuri, servicii, facilităţi şi/sau condiţii
preferenţiale la produsele/serviciile Organizatorului a premiului nu se admite.
7. Extragerea premiilor
Identificarea câştigătorilor se va efectua prin tragerea la sorţi automate, organizate de către
organizator cu ajutorul site-ului www.random.org. Organizatorul va efectua tragerile la sorți cu
ajutorul unei bazei de date excel care va include toate contractele încheiate și înregistrate în
perioada campaniei, fiecărui contract îi va fi atribuit un număr de ordine unic de participare. Pe
site-ul www.random.org va fi indicat numărul minim/maxim al numerelor de participare care va
genera numerele unice ale câștigătorilor.
În cadrul Campaniei vor fi organizate 2 (două) trageri la sorți în care vor fi desemnaţi zece (10)
câștigători:
Prima tragere la sorţi va avea loc pe data de 5 septembrie 2018 unde vor participa persoanele
care au beneficiat de credite în perioada 1 mai 2018 – 31 august 2018. În cadrul acesteia vor fi
acordate 5 vouchere la valoarea de 10.000 lei moldoveneşti fiecare.
A doua tragere la sorţi va avea loc pe data de 5 decembrie 2018 unde vor participa persoanele
care au beneficiat de credite în perioada 1 septembrie 2018 – 30 noiembrie 2018. În cadrul
acesteia vor fi acordate 5 vouchere la valoarea de 10.000 lei moldoveneşti fiecare.
Rezultatele tragerilor la sorţi vor fi introduse în procesul verbal semnat de o comisie formată din
3 persoane (2 reprezentanți ai organizatorului și 1 observator independent). De asemenea la
extragere va fi prezent un notar care va legaliza semnăturile membrilor comisiei și va confirma
procesul verbal.
Un participant al campaniei poate deveni câştigător o singură dată şi prin urmare poate primi un
singur premiu în perioada campaniei.
8. Validarea şi înştiinţarea câștigătorilor. Ridicarea premiilor.
Acordarea premiilor va avea loc după validarea premiilor de către comisie, în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament şi a legislaţiei în vigoare. Câștigătorii premiilor vor fi
anunțați în 10 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți folosind datele din contractul încheiat.
Premiile pot fi revendicate timp de 30 de zile calendaristice din momentul în care cîștigătorul a
aflat sau trebuia să afle despre rezultatele extragerii.
Premiile nerevendicate vor rămîne în posesia Organizatorului, fără compensații oferite acelor
câștigători.
9. Taxe şi impozite
Organizatorul este responsabil de reținerea și achitarea impozitului la cîştigurile din acţiunile de
publicitate pe care Organizatorul este obligat să-l calculeze, rețină şi să-l transfere la bugetul de
stat, conform art. 901 din Codului Fiscal al Republicii Moldova.
10. Aplanarea litigiilor
Eventualele litigii, care pot apărea între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie vor fi
aplanate pe cale amiabilă sau de către instanţele judecătoreşti competente din Republica
Moldova în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

11. Dispoziții finale
Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica unilateral și în orice timp prezentul
Regulament/condițiile promoției/data extragerii premiilor, aceste modificări fiind aduse la
cunoștința publicului prin afișarea pe site-ul www.eximbank.com în termeni rezonabili.
J

