Aprobat la 02 noiembrie 2016

EXTRAS
DIN PROGRAMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
„DE SĂRBĂTORI CREDITELE SUNT MAI ACCESIBILE!”
I.

ORGANIZATORUL CAMPANIEI.

1.1. Organizatorul Campaniei promoţionale „De sărbători creditele sunt mai accesibile!” (în
continuare „Campanie”) este B.C.”Moldova Agroindbank”S.A. (în continuare „Organizator”),
cu sediul în municipiul Chişinău, str. Constantin Tănase, 9/1.
1.2. Decizia privind derularea Campaniei, conform regulilor stabilite prin Programul campaniei
promoţionale „De sărbători creditele sunt mai accesibile!”, în continuare „Program” este
obligatorie pentru participanţi.
1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Program, dar nu înainte
de a face publice modificările sau schimbările intervenite.
II.

PERIOADA CAMPANIEI ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE.

2.1. Campania va fi organizată în perioada: 04 noiembrie 2016 – 31 decembrie 2016.
2.2. La Campanie vor participa toate filialele B.C.”Moldova-Agroindbank”S.A. de pe teritoriul
Republicii Moldova.
IV. DREPTUL DE PARTICIPARE.
4.1. La Campanie poate participa orice persoană fizică, care întruneşte toate condiţiile stipulate în
Programele de prezentare a produselor:
4.1.1. Credit „Multioptional”,
4.1.2. Credite imobiliare (inclusiv „pentru lucrătorii migranţi”, „Avanti” şi credite imobiliare
acordate în cadrul proiectului de microcreditare),
numite în continuare „Credite”.
V. MECANISMUL CAMPANIEI.
5.1. În perioada Campaniei se permite luarea spre examinare a solicitărilor de Credite de la clienţii
băncii şi potenţialii clienţi, cu aplicarea ratei dobînzii în mărime de 9.5% anual.
5.2. Alte condiţii aferente produselor Credite nu sunt supuse modificărilor, creditele fiind acordate
în conformitate cu Programele de prezentare a produselor respective în vigoare.
5.3. Creditele în cadrul Campaniei vor fi acordate la pachet cu următoarele produse adiţionale:
5.3.1. Carduri de debit în condiţii facilitare:
5.3.1.1. la contractarea unui credit „Multiopţional”:
a) card de debit MasterCard Standard sau Visa Classic – gratis, la care obligatoriu vor fi
transferate mijloacele bănești din creditul acordat.

5.3.1.2. La contractarea unui Credit Imobiliar - unul dintre următoarele carduri de debit la
alegere, la care opțional pot fi transferate mijloace bănești din creditul acordat:
a) MasterCard Standard sau Visa Classic – gratis;
b) MasterCard Gold - conform tarifelor în vigoare în cadrul proiectelor salariale;
c) American Express Green - conform conditiilor Campaniei promotionale „Călătoreşte cu
American Express. Simte avantajele cardului”.
5.3.1.2. Internet-banking (opţional) – gratis.
VII. LITIGII.
7.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor
soluţiona pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Republica Moldova.
VIII. DISPOZITII FINALE.
8.1. Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră
sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o
continua.
8.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul Program, aceste modificări
fiind aduse la cunostinţa publicului prin afişarea pe site-ul www.maib.md, în termen de 5
(cinci) zile lucrătoare de la data modificării.
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