
CHIŞINĂU 2020                        

  

[Public] 

Aprobat la  30 noiembrie 2020 

   

Extras din PROGRAMUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE  

”Oferta de lansare a colecției de carduri GAMA”  

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  PROMOŢIONALE 

Organizator al Campaniei promoţionale ”Oferta de lansare a colecției de carduri GAMA” 

1. Campania promoţională ”Oferta de lansare a colecției de carduri GAMA” (numită în 
continuare „Campanie”) este organizată și desfășurată de BC ”Moldova Agroindbank” SA, 
banca comercială din Republica Moldova, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Constantin 
Tănase 9/1 (numită în continuare ”Organizator”). 

2. Participanții la Campanie vor respecta şi se vor conforma tuturor prevederilor, termenilor 
şi condițiilor prezentului Program Oficial al Campaniei (numit în continuare „Program”).  

3. Participant la Campanie poate fi persoana fizică care îndeplinește cumulativ condițiile 
enumerate în Capitolul IV din prezentul Program. 

4. Programul este întocmit şi va fi publicat pe pagina web oficială a băncii www.maib.md, 
conform legislației aplicabile în Republica Moldova. 

II.             DURATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI  PROMOŢIONALE 

1. Campania este organizată și desfășurată în toate sucursalele BC ”Moldova Agroindbank” SA 
de pe teritoriul Republicii Moldova. 

2. Perioada Campaniei: 1 decembrie 2020 – 28 februarie 2021, inclusiv. 

III.               DREPTUL DE PARTICIPARE 

1. În cadrul Campaniei este în drept să participe persoana fizica care va întruni următoarele 
condiţii: 

2. va solicita emiterea unui card din colecția GAMA (Start, Universal, Premium), în perioada 1 
decembrie 2020 – 28 februarie 2021;  

3. va efectua tranzacții online prin intermediul aplicației mobile MAIBank: va achita cu cardul 
GAMA facturile pentru serviciile comunale sau va transfera de pe cardul GAMA mijloace 
financiare unei persoane terțe prin serviciul P2P, în perioada 1 decembrie 2020 – 28 
februarie 2021.  

http://www.maib.md/


IV.           MECANISMUL CAMPANIEI  PROMOŢIONALE 

 

Mecanismul campaniei promoționale: 

1. Pentru cardurile GAMA Universal (Debit/Credit) și GAMA Premium (Debit/Credit) emise 

până la data de 28.02.2021, nu se va percepe „taxa lunară  de administrare a cardului 

principal”, pe un termen de un an din momentul emiterii. 

2. Pentru cardul GAMA Start “taxa administrarea lunară a cardurilor salariale până  la 

28.02.2021 – 0 MDL,  după care comision  - 0 MDL la respectarea condițiilor:  încasarea 

veniturilor recurente  în valoare de minim 5000 MDL/lună/cont şi efectuarea plaților fără 

numerar în valoare de minim 2000 MDL/luna/cont.   

3. Doar pe perioada desfășurării campaniei promoționale din 01.12.2020 până la data de 

28.02.2021 pentru deținătorii cardurile din seria GAMA , se includ două tipuri de tranzacții la 

care vor fi calculat și achitat  Cashback-ului garantat  de bancă: 

 transferului P2P inițiat de deținătorii cardurile prin intermediului aplicației MAIBank; 

 achitarea serviciilor comunale prin intermediului aplicației MAIBank. 

4. Pentru transferurile între conturile de card proprii, Cashback-ul nu va fi calculat și achitat. 

  
V.              PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

1. Toate datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite 
către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse 
de legislația în vigoare.  

  

VI.           LITIGII 

1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor 
rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi 
soluționate de instanțele judecătorești competente din Republica Moldova. 

2. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile de 
la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii, 
dar nu mai târziu de 1 lună de zile de la momentul producerii evenimentului. 

VII.         DISPOZIŢII FINALE  

1. Campania poate înceta înainte de termen, atât în cazul unui eveniment ce constituie forța 
majoră, astfel cum este reglementată de legislația în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității 
invocate de Organizator.  

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Program şi condiţiile Campaniei 
promoţionale, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin afişarea pe pagina web 
oficială a băncii www.maib.md  în termeni rezonabili. 
 

http://www.maib.md/

