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SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

Campania promoţională “Primeşte sau expediază transferuri băneşti prin UNIBANK şi câştigă 100 lei pe telefonul 
tău mobil" (denumită în continuare "Campania") este organizată de către BC „UNIBANK” S.A., bancă comercială 
din Republica Moldova, având sediul pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 45, mun. Chişinău, Republica 
Moldova, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cod fiscal: 1002600036004, reprezentată de Dl Dumitru 
Ţugulschi – Preşedinte, denumită în continuare “Organizator”. 

Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală şi obligatorie 
pentru participanţi. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din 
Republica Moldova prin publicare pe site-ul www.unibank.md, fiind disponibil în mod gratuit pentru orice 
solicitant la sediul ORGANIZATORULUI, precum şi la orice subdiviziune a sa. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act 
adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea la 
cunoştinţă publică.  

Regulamentul oficial este întocmit în limba română. 
 
SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova. 
 
SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Perioada de desfăşurare a campaniei promoţionale este: 21 Octombrie – 30 Noiembrie 2013. 
 
SECŢIUNEA 4. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 

Campania este organizată şi desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova în toate subdiviziunile 
ORGANIZATORULUI. Pentru a obţine informaţii suplimentare, vă rugăm să expediaţi o scrisoare la sediul 
Organizatorului, pe întreaga durată a Campaniei sau să accesaţi site-ul oficial al ORGANIZATORULUI 
www.unibank.md. 
 
SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Campania este deschisă participării oricărei persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa legal stabilită în Republica 
Moldova, care va primi şi/sau trimite prin intermediul ORGANIZATORULUI, în calitate de Beneficiar şi/sau 
Expeditor al transferului (numit în continuare „Client”), mijloace băneşti prin intermediul celor 8 sisteme de 
transfer rapid de bani (Western Union, MoneyGram, Contact, Anelik, Unistream, Zolotaya Korona, Migom, Lider) 
pe durata Campaniei. Excepţia vor face angajaţii Organizatorului, precum şi a membrii familiilor acestora (copii, 
părinţi, soţ/soţie) acţionând în calitate de beneficiari şi/sau expeditori ai transferurilor. 
 
SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI 

Fiecare client care va beneficia în locaţiile ORGANIZATORULUI de serviciile de transfer de bani în perioada 
campaniei în calitate de destinatar şi/sau expeditor, va trebui să anunţe casierului numărul său de telefon mobil. 
Prin urmare, clientul  în mod automat devine participant la extragerile săptămânale a celor 15 câştigători care vor 
beneficia de premiul în sumă de 100 (una sută) lei, sumă care va fi transferată pe numărul de telefon mobil 
anunţat casierului. 
 
SECŢIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI 

Săptămânal vor fi acordate câte 15 premii a câte 100 lei. Pe durata celor 6 săptămâni de derulare a campaniei vor 
fi acordate 90 premii cu valoarea totală a premiilor de 9 000 MDL (TVA inclus). 

Categorie premiu Număr premii 
Valoarea totala 
(cu TVA inclus) 

100 MDL 90 9 000 MDL 

 



 CAMPANIA PROMOŢIONALA 
“Primeşte sau expediază transferuri băneşti prin UNIBANK şi câştigă 100 lei pe telefonul tău mobil" 

 
Fiecare participant are posibilitatea să câştige mai multe premii în cadrul acestei Campanii. Respectiv, cu cât mai 
multe tranzacţii efectuate, cu atât mai multe şanse de câştig. 
 
SECŢIUNEA 8. TRAGERILE LA SORŢI 

La tragerile la sorţi vor putea participa numai transferurile realizate în perioada 21 octombrie 2013  – 30 noiembrie 
2013 (inclusiv).  
Datele tragerilor la sorţi: 

1. Tragerea la sorţi nr. 1 - 28 octombrie 2013; 
2. Tragerea la sorţi nr. 2 - 04 noiembrie 2013; 
3. Tragerea la sorţi nr. 3 - 11 noiembrie 2013; 
4. Tragerea la sorţi nr. 4 - 18 noiembrie 2013; 
5. Tragerea la sorţi nr. 5 - 25 noiembrie 2013; 
6. Tragerea la sorţi nr. 6 - 02 decembrie 2013. 

Fiecare transfer de mijloace băneşti expediat/primit pe durata promoţiei va primi un numar de ordine (unic). 
Tragerile la sorţi vor fi efectuate de către ORGANIZATOR prin extrageri aleatorii a numărului de ordine a 

transferurilor expediate/primite prin intermediul site-ului http://www.random.org/. 
Tragerile la sorţi vor avea loc în prezenţa unei comisii formate din 3 reprezentanţi ai Organizatorului. 
Pentru a beneficia de premiul Campaniei, câştigătorul trebuie să respecte condiţiile de participare menţionate în 
prezentul Regulament. 
Anunţarea câştigătorilor va fi făcută telefonic la numărul de telefon mobil declarat de client casierului, de către un 
reprezentant al Organizatorului şi pe site-ul www.unibank.md. 
Premiul bănesc va fi transferat pe telefonul mobil al clientului în termen de până la 10 de zile lucrătoare de la data 
respectivei trageri la sorţi şi validării câştigătorilor. 
 
SECŢIUNEA 9. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR 

Câştigătorii nu au posibilitatea să primească alt premiu decât cel câştigat şi nici de a cere modificarea parametrilor 
premiilor. 
 
SECŢIUNEA 10. RESPONSABILITATE 

Organizatorul nu are nici o obligaţie de a da explicaţii solicitanţilor unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior 
oferirii de facto a premiului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra unor pretinse premii nu vor 
avea nici o influenţă asupra principiului că Organizatorul va oferi premiul persoanei a cărei revendicare a fost 
primită de Organizator în conformitate cu prevederile acestui Regulament Oficial. 

Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţă cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce 
apar ulterior acordării efective a premiilor. 
 
SECŢIUNEA 11. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR 

Toate datele colectate în cadrul acestei promoţii devin proprietatea Organizatorului, împreună cu toate 
informaţiile pe care le conţin. 

Prin participarea la Campanie, Participanţii îşi exprimă în mod expres şi neechivoc consimţământul pentru 
utilizarea de către Organizator a datelor lor personale pentru campanii viitoare de marketing direct. Datele 
personale colectate 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. Numele, prenumele, localitatea de 
domiciliu a câştigătorilor premiilor campaniei vor fi publicate respectând Legea nr. 133 privind protecţia datelor cu 
caracter personal din 08.07.2011 şi Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie pe durata 
Campaniei. 

Participantul la Campanie în calitate de persoană vizată are, conform Legii nr. 982-XIV privind accesul la informaţie, 
următoarele drepturi: drepturile solicitanţilor (art. 10), solicitarea accesului la informaţiile oficiale (art. 12), accesul 
la informaţia cu caracter personal (art. 8) şi dispoziţii generale privind adaptarea dreptului de acces la informaţie 
(art. 21).  

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantul va transmite o solicitare în scris, datată şi semnată, la adresa 
Organizatorului menţionată în Secţiunea 1. 
 
 
 

http://www.random.org/
http://www.unibank.md/
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SECŢIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI 

Perioada de desfăşurare a campaniei promoţionale este: 21 Octombrie – 30 Noiembrie 2013. 

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră sau în cazul 
imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie. 
Notă*: Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, produs după intrarea în vigoare  
aprezentului Regulament şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile specificate în 
Regulament, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră, 
confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. 
 
SECŢIUNEA 13. LITIGII 

Eventualele neînţelegeri 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 R. Moldova. 
 
SECŢIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toţi participanţii în toate locaţiile participante la această 
Campanie, precum şi pe site-ul www.unibank.md.   

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi în scris la sediul BC „UNIBANK” S.A., str. Mitropolit G. 
Bănulescu-Bodoni, 45, mun. Chişinău, Republica Moldova, începând cu data de 21 octombrie 2013 şi până pe data 
de 04 decembrie 2013.  

Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte prevederile, termenii şi condiţiile 
prezentului Regulament Oficial. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Legii nr. 231 din 
23.09.2010 cu privire la comerţul interior şi a fost semnat într-un exemplar original. 

http://www.unibank.md/

