
MAIB | Public 

 

Informație Publică. Document creat în cadrul MAIB 
1 

 

Aprobat la 29 martie 2021 

modificat la 27 aprilie 2021 

 

Extras din PROGRAMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

“Cu Mastercard de la MAIB călătorești mai ieftin!” 

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  PROMOŢIONALE 

1.1. Organizator al Campaniei promoţionale “Cu Mastercard de la MAIB călătorești mai ieftin!” 

(numită în continuare „Campanie”) este BC ”Moldova Agroindbank” SA, banca comercială din 

Republica Moldova, cu sediul în municipiul Chişinău, str. C. Tănase 9 (numită în continuare 

”Organizator”), în colaborare cu „Mastercard Europe” SA (numite în continuare ”Părți”). 

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

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

1.3. Participant la Campanie poate fi persoana fizică care îndeplineşte cumulativ condiţiile enumerate 

în Capitolul III din prezentul Program. 

1.4. Programul este elaborat şi va fi publicat pe pagina web oficială a băncii www.maib.md,  conform 

legislaţiei aplicabile din Republica Moldova. 

II. DURATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI  PROMOŢIONALE 

2.1. Campania este organizată şi desfăşurată în transportul public (troleibuz -  pe rutele nr. 22,23,24, 

30, D și autobuz - nr. 5) din mun. Chișinău. 

2.2. Perioada campaniei: 01 aprilie – 31 mai 2021, inclusiv. 

III.    DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1. În cadrul Campaniei sunt în drept să participe persoanele fizice care vor întruni cumulativ 

următoarele condiţii: 

3.1.1. vor fi deţinători de carduri de tip Mastercard de debit şi/sau credit indiferent de valuta cardului 

(MDL, USD, EUR), emis de către BC ”Moldova Agroindbank” SA (numite în continuare 

”Card”); 

3.1.2. vor achita cu Cardul călătoria cu transportul public, în conformitate cu cerințele stipulate în 

acest Program.  

3.2. Nu sunt admise și nu au dreptul să participe la Campanie, persoanele care nu îndeplinesc cerințele 

în conformitate cu clauza 3.1. ale Programului; 

3.3. Persoana fizică care întruneşte, cumulativ, condiţiile enumerate mai sus este înscrisă automat în 

Campanie şi este denumită în continuare „Participant”. 

3.4. La prezenta Campanie vor participa toți clienții băncii, inclusiv salariații MAIB, deținători de 

carduri Mastercard, în condiţiile prevăzute în prezentul Program.  

IV. PREMIILE ȘI MECANISMUL CAMPANIEI  PROMOŢIONALE 

5.1. În perioada Campaniei, Participanții vor beneficia de 50% reducere din costul călătoriei cu 

transportul public, după cum urmează: 

5.1.1. Participantul la Campanie, care va achită cu Cardul călătoria în troleibuz va câștiga 1 MDL – 

reducere automată pe Card; 

http://www.maib.md/


MAIB | Public 

 

Informație Publică. Document creat în cadrul MAIB 
2 

5.1.2. Participantul la Campanie care va achita cu Cardul călătoria în autobuz va câștiga 1.5 MDL – 

reducere automată pe Card. 

5.2. Reducerea de 50% nu poate fi acordată Participantului în numerar, oferită în dar, transmisă sau 

utilizată în orice alt mod decât, în conformitate cu cerințele stipulate în acest Program. 

V. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR 

6.1. Toate datele cu caracter personal colectate și prelucrate în cadrul acestei campanii promoţionale 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 prezentul Program. Informaţia despre 

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

VI.  LITIGII 

7.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participant 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. 

7.2. 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 1 lună de zile de la momentul producerii evenimentului. 

VII. DISPOZIŢII FINALE  

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

care nu a fost prevăzut de Părți la data începerii prezentei Campanii, nici să-l evite prin măsuri 

rezonabile, fiind în afara controlului Organizatorului, astfel cum este reglementat de legislația în 

vigoare a Republicii Moldova, cu informarea publicului prin intermediul paginii web a băncii 

www.maib.md. 

8.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Program şi condiţiile Campaniei. 

8.3. În termen rezonabil, publicul va fi informat despre modificarea Programului și condițiilor 

Campaniei printr-un anunț plasat pe pagina  www.maib.md. 
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