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PROGRAMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

„Credite maib auto” 

 

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  PROMOŢIONALE 

1.1. Organizator al Campaniei promoţionale „Credite maib auto” dedicată pentru stimularea solicitării 

și oferirea creditelor maib auto (numită în continuare „Campania”) este BC „Moldova 

Agroindbank” SA, banca comercială din Republica Moldova, cu sediul în municipiul Chişinău, 

str. Constantin Tănase 9/1 (numită în continuare „Organizator”), în colaborare cu Felist Prim SRL 

(magazin online Autoshina.md), (numite în continuare „Părți”). 

1.2. Participanţii la Campanie vor respecta şi se vor conforma tuturor prevederilor, termenelor şi 

condiţiilor prezentului Program al Campaniei promoţionale (numit în continuare „Program”).   

1.3. Participant la Campaniei poate fi orice persoana fizică care îndeplineşte condiţiile enumerate în 

Capitolul III din prezentul Program. 

1.4. Programul este întocmit conform legislaţiei aplicabile din Republica Moldova şi va fi plasat public 

pe pagina web oficială a băncii www.maib.md și www.auto.maib.md. 

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Program, urmând ca astfel de modificări 

să intre în vigoare numai după informarea participanților. 

II. DURATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI  PROMOŢIONALE 

2.1. Campania este organizată şi desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova. 

2.2. Perioada campaniei începe pe data de 01 (întâi) noiembrie 2021 și finalizează odată cu 

înregistrarea celui de-al 100-lea (o sutălea) credit eliberat. 

 

III.    DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1. În cadrul Campaniei sunt în drept să participe persoanele fizice care au beneficiat de un credit 

maib auto, denumit în continuare „Participant”. 

3.2. Nu participă la Campanie:  

a) Persoanele care nu îndeplinesc condiția stipulată în p. 3.1 al acestui Program; 

b) Angajații BC „Moldova Agroindbank”; 

c) Membrii Consiliului Băncii și a Comitetului de Conducere a Băncii. 

 

3.4.  În cadrul Campaniei, Participantul are dreptul să beneficieze doar de un singur premiu pe întreaga 

perioadă a acesteia. 

 

IV. CÂȘTIGURILE ȘI MECANISMUL CAMPANIEI  PROMOŢIONALE 

4.1. În cadrul Campaniei, beneficiarul de premii va primi un certificat cadou pentru: 

4.1.1. achiziționarea anvelopelor din cadrul companiei Felist Prim SRL în sumă de 2000 de lei; 

4.1.2. serviciile de reparare a mașinii în incinta service-ului auto Felist Prim SRL în valoare de 300 

de lei. 

4.2. Certificatele menționate în p. 4.1. vor putea fi utilizate până la data de 30.12.2022. 
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4.3. Premiile se vor acorda primilor 100 de beneficiari a creditelor maib auto, începând cu data de 1 

noiembrie 2021.  

V. Acordarea premiului 

5.1. Câştigătorul va fi contactat telefonic de către un reprezentant al Organizatorului, în termen de 3 

(trei) zile lucrătoare de la data obținerii creditului maib auto, prin 5 (cinci) apeluri telefonice, în 

vederea anunţării premiului câştigat şi a modului în care acesta va intra în posesia premiului.  

5.2. În cazul în care potenţialul câştigător nu poate fi contactat la telefon din motive independente de 

acţiunile Organizatorului, acesta va fi invalidat şi Organizatorul va contacta următorul beneficiar de 

credit maib auto, în vederea desemnării altui potenţial câştigător.  

5.3. În caz de refuz al premiului, potenţialul câştigător, în decurs de 3 (trei) zile lucrătoare, va anunţa 

Organizatorul, în formă scrisă şi acesta va fi invalidat, iar premiul îi revine următorului beneficiar 

de credite maib auto.  

5.4. Premiul poate fi înmânat câştigătorului, de către reprezentanţii Organizatorului, la oficiul Central al 

BC „Moldova Agroindbank” SA sau la solicitarea acestuia la una dintre sucursalele băncii. 

5.5. Orice impozite și taxe generate din premiul Câștigătorului rămâne pe seama Organizatorului. 

 

VI. 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 respecte obligaţiile 

impuse de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova și a prezentului Program. Informaţia despre 

Participanţi va fi utilizată de către Organizator pentru analiza derulării Campaniei.  

VII.  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 

judecătoreşti competente din Republica Moldova. 

6.2. Orice reclamaţie legată de desfăşurarea 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 o (1) lună de zile de la momentul producerii evenimentului. 

VIII. DISPOZIŢII FINALE  

7.1. Campania poate înceta înainte de termen, dacă acest fapt este justificat datorită unui impediment pe 

care Părţile nu l-au putut prevedea la data începerii prezentei Campanii, 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, cu informarea 

publicului prin intermediul paginii web a băncii www.maib.md. 

7.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Program şi condiţiile Campaniei, aceste 

modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin afişarea pe pagina  www.maib.md și 

www.auto.maib.md  în termeni rezonabili. 
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