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Extras din PROGRAMUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
”Maratonul depozitelor fericite”
aprobat la 16 noiembrie 2022
I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1. Organizator al Campaniei promoționale ”Maratonul depozitelor fericite” (numită în
continuare „Campanie”) este B.C. ”MAIB” S.A., banca comercială din Republica
Moldova, cu sediul în municipiul Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, (numită în
continuare ”Organizator”).
1.2. Participanții la promoție vor respecta şi se vor conforma tuturor prevederilor, termenilor
şi condițiilor prezentului Program oficial al Campaniei promoționale (numit în
continuare „Program”).
1.3. Participant la Campanie poate fi persoana fizică care îndeplinește cumulativ condițiile
enumerate în Capitolul III din prezentul Program.
1.4. Programul este întocmit şi va fi public pe pagina web oficială a băncii www.maib.md,
conform legislației aplicabile din Republica Moldova.
II.

LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată pe teritoriul Republicii Moldova.
2.2. Perioada Campaniei: 18 noiembrie 2022 – 19 ianuarie 2023, inclusiv.
III.

DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În cadrul Campaniei este în drept să participe orice persoană fizică care:
3.1.1.

va deschide cel puțin un cont de depozit „Maib Classic” în MDL, USD sau EUR pe
un termen de 365 de zile și/sau 540 zile, în sumă de maximum 200 000 MDL /
10 000 EUR/ 10 000 USD ;

3.1.2.

nu are datorii, sechestre, suspendări etc. în cadrul băncii;

3.1.3.

până la data tragerii la sorți și până la termenul de scadență nu va închide contul de
depozit, deschis în perioada Campaniei.

3.2. Persoana fizică care îndeplinește condițiile enumerate mai sus este înscrisă automat
în Campane și este denumită în continuare „Participant”.
3.3. Angajații băncii și membrii Consiliului băncii vor participa la Campanie.

IV.

PREMIILE ȘI MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

4.1. Premiul sau câștigul în cadrul acestei Campanii (în continuare „Câștig” sau „Premiu”)
va constitui rata dobânzii de 23.00% la depozitele deschise în MDL și 3.2% la
depozitele deschise în EUR / USD.
4.2. În cadrul acestei Campanii vor fi acordate în total, prin tragere la sorți 207 Premii,
(câte 23 de premii săptămânal).
4.3. Tragerile la sorți vor avea loc după cum urmează:
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Etapa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Perioada deschiderii contului de
depozit
18 noiembrie – 24 noiembrie 2022
25 noiembrie – 1 decembrie 2022
2 decembrie – 8 decembrie 2022
9 decembrie – 15 decembrie 2022
16 decembrie – 22 decembrie 2022
23 decembrie – 29 decembrie 2022
30 decembrie 2022 – 5 ianuarie 2023
6 ianuarie – 12 ianuarie 2023
13 ianuarie – 19 ianuarie 2023

Data tragerii la sorți

Nr. De premii

25 noiembrie 2022
2 decembrie 2022
9 decembrie 2022
16 decembrie 2022
23 decembrie 2022
30 decembrie 2023
6 ianuarie 2023
13 ianuarie 2023
20 ianuarie 2023

23 premii
23 premii
23 premii
23 premii
23 premii
23 premii
23 premii
23 premii
23 premii

4.3.1. Câștigătorii vor fi desemnați din numărul total de participanți la Campanie în cadrul
fiecărei etape de extrageri, aleatoriu, în mod automatizat cu ajutorul site-ului
www.random.org în baza ID-ului clientului.
4.3.2. La fiecare tragere la sorți se vor extrage numărul de câștigători conform p.4.3 și câte
10 câștigători de rezervă.
4.3.3. Tragerile la sorți şi validarea câștigătorilor va avea loc în prezența Comisiei, formată
din reprezentanți ai subunităților responsabile de organizarea Campaniei și se vor
înregistra în format video.
4.3.4. Lista câștigătorilor, generată din sistem în data tragerii la sorți, se va imprima pe
suport de hârtie şi se va autoriza de către membrii Comisiei. În baza acestei liste se
va întocmi procesul-verbal cu rezultatele extragerii, care va fi semnat de către
membrii şi președintele Comisiei.
4.4. Contactarea și premierea câștigătorilor va avea loc după cum urmează:
4.4.1.

După validarea listei câștigătorilor la fiecare etapă de extragere, aceștia vor fi
contactați telefonic de către un reprezentant al Serviciului Contact Centru al băncii
de cel mult 3 ori, cu un interval de minim 3 ore între apeluri telefonice timp de 2 zile
calendaristice de la data tragerii la sorți, în vederea anunțării câștigului (rata
dobânzii dublă la depozitul deschis în perioada Campaniei).

4.4.2.

În cazul în care potențialul câștigător nu răspunde apelului telefonic, conform
condițiilor enumerate în p.4.4.1, se va contacta participantul din lista câștigătorilor
de rezervă.

4.4.3.

După confirmarea telefonică a „Acordului de primire al premiului” de către
câștigători, banca va publica pe pagina web oficială (www.maib.md) lista
câștigătorilor.

4.5. Câștigătorul care nu va îndeplini cerințele stipulate în p 4.4 va pierde dreptul la câștig,
stipulat în cadrul acestui Program, iar acesta se va acorda unui alt câștigător din lista
rezervă.
4.6. Câștigul sau Premiul sub formă de dublarea ratei dobânzii la depozitul deschis de
câștigători se va efectua în mod automatizat în termen de cel mult 10 (zece) zile
lucrătoare, după publicarea listei câștigătorilor pe pagina web oficială a băncii și va fi
valabilă până la termenul de scadență a depozitului.
V.

CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

5.1. Toate datele cu caracter personal colectate și prelucrate în cadrul acestei Campanii nu
vor fi dezvăluite către terţi, cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să
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respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare a Republicii Moldova și prezentul
Program. Informația despre Participanți va fi utilizată de către Organizator pentru analiza
derulării Campanie.
VI.

LITIGII

6.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi 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.
6.2. 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

7.1. Campania poate înceta înainte de termen, dacă acest fapt este justificat datorită unui
impediment, pe care Organizatorul nu l-au putut prevedea la data începerii prezentei
promoții, nici să-l evite prin măsuri rezonabile, fiind în afara controlului acestora, astfel
cum este reglementat de legislația în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv în cazul
imposibilității invocate de Organizator, precum şi la epuizarea stocului premiilor stipulate
în Campanie, cu informarea publicului prin intermediul paginii web a băncii
www.maib.md
7.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Program şi condițiile
Campaniei, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin afișarea pe pagina
www.maib.md în termeni rezonabili.
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