Regulamentul oficial
privind organizarea сampaniei promoţionale
“Cea mai avantajoasă cale de a călători la Roma"
şi desfăşurarea extragerii premiului
– o călătorie pentru 2 persoane la Roma.

1. Definiţii
Campanie – Campania promoţională „Cea mai avantajoasa cale de a călători la Roma" este
organizată de către Banca Comercială Eximbank S.A. Gruppo Veneto Banca;
Organizator – Banca Comercială Eximbank S.A. Gruppo Veneto Banca, cu sediul în bd. Ştefan cel
Mare şi Sfânt 171/1, mun. Chişinău, Republica Moldova, cod unic de înregistrare 1002600010273 la
Camera Înregistrării de Stat, cod fiscal – 1002600010273, reprezentată de domnul Marcel Chircă –
Director General;
Participant – persoana fizică care are 18 ani împliniţi la data demarării Campaniei – 16.06.2008 şi
care a constituit unul sau mai multe depozite „Vacanţă la Roma” şi/sau „Avantajos” în condiţiile şi
termenele stabilite în Hotărârea Direcţiei Generale a BC „Eximbank” SA din 05.06.2008;
Regulament - Regulamentul oficial privind organizarea сampaniei promoţionale “Cea mai avantajoasă
cale de a călători la Roma";
2. Temeiul legal
Regulamentul oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei în vigoare a Republicii
Moldova prin plasarea lui pe pagina web a Organizatorului: www.eximbank.com. Regulamentul este
de asemenea disponibil la orice subdiviziune a Organizatorului.
Prin participarea la această Campanie, participanţii se obligă să respecte prevederile, termenele şi
condiţiile prezentului Regulament.
3. Locul de desfăşurare a Campaniei
Campania este organizată şi desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova în toate filialele şi
reprezentanţele Organizatorului, unde se efectuează operaţiuni de atragere a depozitelor. Pentru
obţinerea informaţiilor suplimentare, Vă rugam sa vizitaţi pagina web a Organizatorului:
www.eximbank.com sau să Vă adresaţi la cea mai apropiată filială sau reprezentanţă a
Organizatorului.
4. Durata Campaniei
Campania se va desfăşura în perioada 16.06.2008 – 31.08.2008, inclusiv.
5. Premiul Campaniei
Premiul Campaniei reprezintă o călătorie de 7 zile pentru două persoane la Roma (Italia).
Organizatorul nu garantează şi nu acoperă cheltuielile privind eliberarea vizei turistice.
Perioada/data călătoriei urmează a fi stabilită de către Organizator, astfel încât să se desfăşoare până
la 31.12.2008.
În caz de refuz al autorităţilor italiene de a elibera viză turistică câştigătorului şi/sau persoanei
însoţitoare, Organizatorul va achita contravaloarea bănească a premiului, cu condiţia prezentării de
către câştigător a unui înscris oficial al autorităţilor italiene competente care confirmă refuzul eliberării
vizei.
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6. Modul de desfăşurare al Campaniei
Fiecărui Participant i se va emite gratis un card de tip Visa Electron sau Cirrus/ Maestro, la contul
căruia se va achita lunar dobânda aferentă depozitului. La extragere vor participa cardurile emise de
Organizator la contul cărora se transferă dobânda aferentă depozitelor „Vacanţă la Roma” şi
„Avantajos”, în vigoare la data încheierii Campaniei.
Dacă Participantul este deţinătorul mai multor carduri emise de Organizator la contul cărora se
transferă dobânda, la extragere va participa ultimul card emis, pentru fiecare valută în parte.
La Campanie nu pot participa angajaţii Organizatorului.
7. Extragerea premiului şi desemnarea câştigătorului
Extragerea premiului şi nominalizarea câştigătorului va avea loc pe data de 18.09.2008
Extragerea premiului va avea loc în prezenţa unei comisii de validare compusă din 3 reprezentanţi ai
Organizatorului şi 1 reprezentant al companiei de turism-partenere. La extragere va asista un notar
public care va garanta desfăşurarea extragerii premiului în conformitate cu prevederile prezentului
regulament şi legislaţiei Republicii Molodva în vigoare, va stabili identitatea membrilor comisiei de
validare şi va autentifica semnăturile membrilor comisiei din procesul verbal.
Comisia va întocmi lista participanţilor la extragere în baza datelor din registrul participanţilordeţinători de carduri bancare, la data de 31.08.2008 inclusiv, validaţi pentru participarea la extragere.
În baza registrului participanţilor-deţinători de carduri bancare, validate pentru participarea la
extragere, se vor tipări cupoane speciale care vor avea imprimate pe ele numerele trunchiate ale
cardurilor bancare (prima şi ultimele 6 cifre ale cardului). Numărul cupoanelor imprimate trebuie să
corespundă cu numărul de carduri emise, validate pentru participarea la extragere. Cupoanele validate
pentru participarea la extragere sunt în prealabil verificate şi introduse, în prezenţa comisiei de
validare, într-un pachet special care va fi sigilat.
Extragerea se va desfăşura în următoarea ordine:
•
•
•

Cupoanele validate pentru participarea la extragere, în prezenţa comisiei de validare, sunt
extrase din pachetul sigilat în care se aflau şi introduse într-un bol transparent.
Moderatorul extragerii amestecă bine cupoanele din bolul transparent, extrage cuponul
câştigător şi anunţă numărul cardului bancar câştigător (prima şi ultimele 6 cifre).
Cuponul câştigător este transmis spre validare comisiei extragerii.

Rezultatele extragerii sunt incluse în procesul verbal al şedinţei comisiei de validare, care este semnat
de către toţi membrii comisiei şi legalizat de către notarul public.
La ceremonia de extragere poate asista orice Participant, cu condiţia depunerii unei cereri în scris, pe
adresa Organizatorului: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 171/1, mun. Chişinău, Republica Moldova, cu cel
puţin 3 zile până la data desfăşurării extragerii, indicând în cerere datele personale, care permit
identificarea acestuia.
8. Anunţarea câştigătorului. Ridicarea premiului.
Numărul cardului (trunchiat) va fi publicat pe pagina web a Organizatorului: www.eximbank.com şi
afişat pe panourile informative din filialele şi reprezentanţele Organizatorului.
Câştigătorul va avea la dispoziţie 10 (zece) zile calendaristice, din data extragerii, pentru a se adresa
Organizatorului şi a-şi ridica premiul, după identificarea corespunzătoare.
Dacă în decurs de 10 (zece) zile calendaristice câştigătorul nu-şi revendică premiul, el va fi invitat la
sediul central al Organizatorului printr-o scrisoare recomandată.
Premiul poate fi revendicat cel târziu până la data de 15 octombrie 2008 inclusiv. Pentru ridicarea
premiului, câştigătorul va prezenta următoarele documente:
•

Buletinul de Identitate sau paşaportul de uz intern valabil emis de fosta URSS – pentru
rezidenţi (paşaportul naţional emis de instituţia abilitată – pentru nerezidenţi);
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•
•

Contractul de depozit;
Cardul bancar emis de Organizator.

În cazurile de imposibilitate din motive obiective, confirmate prin documente doveditoare (certificate
de boală, de deplasare peste hotare, bilete la tren, avion, etc.) de revendicare a premiului de către
câştigător până la 15 octombrie 2008, se admite revendicarea lui la o dată ulterioară, stabilită de
Organizator, cu condiţia efectuării călătoriei până la 31.12.2008.
Cu acordul Participantului desemnat câştigător, ceremonia de acordare a premiului poate fi un
eveniment public, mediatizat în mass-media.
9. Taxe şi impozite
Organizatorul este responsabil de achitarea impozitului la câştigurile din acţiunile de publicitate pe
care Organizatorul este obligat să-l calculeze şi să-l transfere la bugetul de stat, conform Codului
Fiscal al Republicii Moldova.
Valoarea premiului, indicat mai sus, reprezintă suma netă, după plata impozitului, cu reţinere la sursă,
aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale.
10. Aplanarea litigiilor
Eventualele litigii, care pot apărea între Organizator şi Participanţi în procesul derulării Campaniei vor
fi soluţionate pe cale amiabilă sau de către instanţele judecătoreşti competente din Republica Moldova
în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
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