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Aprobat la 29 februarie 2016 

 
EXTRAS  

DIN PROGRAMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

„CREDITE PENTRU AFACEREA TA, LA DOAR 10% ANUAL” 
 

 

I.    ORGANIZATORUL CAMPANIEI   

1.1. Organizatorul Campaniei promoţionale „CREDITE PENTRU AFACEREA TA, LA DOAR 

10% ANUAL” (în continuare „Campanie”) este B.C.”Moldova-Agroindbank”S.A. (în 

continuare „Organizator”), cu sediul în municipiul Chişinău, str. Constantin Tănase, 9.  

1.2. Decizia privind derularea Campaniei, conform regulilor stabilite prin Programul campaniei 

promoţionale „CREDITE PENTRU AFACEREA TA, LA DOAR 10% ANUAL”, în 

continuare „Program” este definitivă şi obligatorie pentru participanţi.  

 

II.     PERIOADA CAMPANIEI ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE. 

2.1. Campania  va fi organizată în perioada:  „01” martie 2016 – „10” iunie 2016. 

2.2. La Campanie vor participa toate filialele B.C. ”Moldova-Agroindbank” S.A. şi se va desfăşura  

pe întreg teritoriul Republicii Moldova.  

 

III.    OBIECTIVELE CAMPANIEI 

3.1. Campania se integrează în acţiunile de consolidare a relaţiilor cu clienţii existenţi şi de atragere 

a potenţialilor clienţi, vizând în mod special confirmarea statutului de lider al băncii pe piaţa 

produselor şi serviciilor bancare din Republica Moldova, precum şi promovarea imaginii de 

ansamblu a băncii la aniversarea a 25 de ani, prin orientarea spre client şi dezvoltarea relaţiilor 

cu acesta. 

 

IV.    DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1. La Campanie poate participa orice persoană juridică şi fizică (I.I., G.Ţ.) care desfăşoară 

activitatea de antreprenoriat, întreprinderi micro, mici şi mijlocii care întrunesc cerinţele 

stipulate în Programele de prezentare ale produselor (în dependenţă de creditul solicitat) şi 

condiţiile stabilite în prezentul Program.  

4.2. Nu sunt eligibile pentru participare clienţii care au datorii restante faţă de B.C.”Moldova-

Agroindbank” S.A. şi alte instituţii financiare.  

 

V. PROCEDURA CAMPANIEI. CARACTERISTICI. 

5.1. Beneficiari – Clienţi Retail - persoane juridice şi fizice (I.I., G.Ţ.) care desfăşoară activitatea 

de antreprenoriat, întreprinderi micro, mici şi mijlocii;  

5.2. Rata dobânzii – 10% anual, pentru primele 100 de zile  calendaristice, de la data semnării 

contractului de credit; 
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5.3. Suma creditelor – până la 10 mln. MDL (total credite acordate din contul resurselor proprii ale 

băncii unui client sau grup de clienţi care acţionează concertat); Oferta este limitată. 

5.4. Comisioanele aferente - conform tarifelor băncii în vigoare. 

* Condiţiile promoţionale sunt acceptate pentru contractele de credit semnate în perioada 

promoţională şi creditele la care cererile de credit au fost înregistrate, cu pachetul de 

documente complet, în perioada promoţională, cu condiţia că aprobarea creditului şi semnarea 

contractelor de credit va fi cel târziu până la „30” iunie 2016. 

5.5. Condiţiile aferente produselor creditare nu sunt supuse modificărilor, creditele fiind acordate în 

conformitate cu Programele de prezentare a produselor  respective în vigoare. 

 

VI.   LITIGII 

6.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva 

pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de 

instanţele judecătoreşti competente din Republica Moldova. 

 

VII.  DISPOZITII FINALE  

7.1. 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. 

7.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul Program, aceste modificări 

fiind aduse la cunoștința publicului prin afişarea pe site-ul www.maib.md, în termen de 5 

(cinci) zile lucrătoare de la data modificării.  

http://www.maib.md/

