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Extras din REGULAMENTUL 
Campaniei promoționale 

,,Fii alături de COMERȚBANK și vei fi premiat” 

 

I. ORGANIZATOR 

1.1 Organizatorul Campaniei promoționale este B.C. ,,COMERȚBANK” S.A. (în 

continuare ,,Bancă”), cu sediul în mun. Chișinău, MD-2043, str. Independenței 1/1, cod 

fiscal 1002600004063. 

1.2 Campania promoțională ,,Fii alături de COMERȚBANK și vei fi premiat” (în 

continuare ,,Campania”), se va derula sub prevederile regulilor din prezentul Regulament 

(în continuare ,,Regulament”), care este obligatorie pentru toți participanții. 

 

II. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE 

2.1 Campania este organizată în perioada 22.12-29.12.2021 și desfășurată pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova, pe pagina de Facebook a Băncii,BC Comertbank SA 

Moldova. 

2.2  În situația în care Banca decide să scurteze sau să prelungească durata acestei 

Campanii, acest fapt va fi adus la cunoștința publicului prin plasarea  informației pe site-ul 

www.comertbank.md și pe pagina de Facebook - BC Comertbank SA Moldova, cu cel 

puțin 5 zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. 

2.3.  Pentru detalii privind Campania, participanții pot consulta Regulamentul, după cum 

urmează: 

2.3.1 accesând site-ul Băncii www.comertbank.md; 

2.3.2 accesând pagina de Facebook a Băncii BC Comertbank SA Moldova. 
 

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 avea vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data lansării Campaniei; 

3.1.2.   vor avea domiciliul/reşedinţa legal stabilit/ă în Republica Moldova; 

3.1.3.   vor aprecia pagina de Facebook a Băncii - BC Comertbank SA Moldova; 

3.1.4.   vor aprecia și vor distribui postarea despre Campanie pe pagina personală; 

3.1.5  vor menționa în comentarii sub postare 3 prieteni (profile reale, nu pagină 

companie) prin tag(ex. @nume, @nume, @nume). 

3.2.  Persoana fizică care îndeplineşte condiţiile enumerate în p.3.1. este înscrisă 

automat în Campanie şi este denumită în continuare „Participant”. 

3.3.  Angajaţii BC “COMERTBANK” S.A., rudele de gradul I și II ale acestora, membrii 

Structurii de conducere, persoanele afiliate Băncii, nu sunt eligibili pentru participare. 
 

 

IV. PREMIILE  CAMPANIEI PROMOȚIONALE. MECANISMUL 

4.1 În cadrul acestei Campanii se vor acorda următoarele premii: 

http://www.comertbank.md/
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Termos personalizat de la termos.md cu indicator LED al temperaturii, 500 ml;  

număr total de premii acordate: 10 (zece).  

4.2.  Premiile se vor acorda conform extragerii efectuate aleatoriu prin www.random.org  

și se vor extrage 10 (zece) câştigători și 10 (zece) câștigători de rezervă. 

4.3.  Extragerea  câştigătorilor se va efectua din numărul total de Participanți ce au 

plasat comentarii la postarea Campaniei pe pagina de Facebook a Băncii. 

4.4 Pentru transparența extragerii câștigătorilor, modalitatea selectări în format video va 

fi înregistrată. 

4.5.  O persoană poate beneficia doar de 1 (un) premiu pe parcursul perioadei 

Campaniei, astfel va fi inclus în fișierul de excel pentru extragere un singur comentariu 

plasat de Participanți la postarea Campaniei. 

4.6.    Înlocuirea premiilor cu echivalentul în numerar nu este permisă. 

4.7.   Toate cheltuielile aferente Campaniei, inclusiv taxe și impozite vor fi efectuate din 

contul cheltuielilor băncii. 

4.7. Informația privind numele, prenumele câștigătorului validat se va publica pe pagina 

web a Băncii: www.comertbank.md și pe pagina de Facebook, după validarea 

câștigătorilor. 
 

V. ACORDAREA  PREMIILOR 

5.1 Persoanele care întrunesc condițiile de participare menționate în prezentele condiții, 

pot participa la extragerea câștigătorilor. 

5.2 Banca va organiza extragerea prin sistemul www.random.org la data de 30 

decembrie 2021, la Sediului central, din mun. Chișinău, pe str. Independenței 1/1. 

5.3 În cadrul extragerii vor fi selectați 10 (zece) câștigători de bază și 10 (zece) 

câștigători de rezervă. În cazul imposibilității acceptării premiului de către un câștigător 

extras, premiul se va înmâna câștigătorului de rezervă în ordinea consecutivității. 

5.4 După finisarea extragerii, se va întocmi și autentifica procesul-verbal (Anexa 2) 

privind rezultatele desfășurării extragerii și validarea câștigătorilor. 

5.5 Câștigătorul va fi anunțat prin intermediul unui mesaj privat la profilul de Facebook 

al acestuia, în termen de 1 zi lucrătoare din momentul validării tuturor condițiilor de 

participare conform p. 3.1-3.3 din prezentul Regulament. În cazul imposibilității de a găsi 

câștigătorul inițial, același algoritm va fi utilizat pentru câștigătorul de rezervă. 

5.6.   Câștigătorul identificat va confirma prin mesaj privat care este numele, prenumele 

(conform actului de identitate), numărul telefonului de contact și că va putea să vină la 

sediul central al Băncii în termen de 10 zile lucrătoare pentru a revendica premiul cu 

prezentarea buletinului de identitate valabil pentru a semna actul de predare-primire a 

premiului, va accepta realizarea unei poze cu înmânarea premiului cât și  publicarea 

numelui acestuia pe pagina web și rețelele de socializare ale Băncii. 

5.7.   În cazul în care contactarea Participantului desemnat potențial câștigător nu este 

posibilă în termenul menționat anterior sau câștigătorul refuză premiul sau nu are 

posibilitatea de a revendica premiul în termen de 10 zile lucrătoare, calitatea de câștigător 

îi este retrasă și se va trece la rezervă. 

5.8.  Înmânarea premiului se efectuează numai la prezentarea de către câștigător a actului 

de identitate valabil și la semnarea Actului de predare- primire a premiului (Anexa 1) prin  

http://www.random.org/
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care Banca va fi absolvită de orice răspundere, ce decurge din acordarea şi utilizarea 

ulterioară a premiului. 

5.9. Rezultatele stabilirii câștigătorului după primirea premiului sunt considerate finale și 

nu pot contestate. 

5.10. Banca nu poartă răspundere în cazul existenței unor condiții în care clientul nu 

poate beneficia de premiul câștigat. 
 

VI. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

6.1 Toate datele cu caracter personal colectate 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. 

6.2 Numele, prenumele câştigătorilor şi premiul câştigat va fi publicat pe pagina web a 

Băncii, respectând Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08 

iulie 2011. 

 

VII. ACTIVITĂŢI DE MARKETING 

7.1.  Participarea în cadrul Campaniei de către Participanți presupune acordul tuturor cu 

prevederile prezentului Regulament şi cu faptul că numele, fotografiile şi imaginile 

câştigătorilor pot fi utilizate în scopuri de publicitate. 

 

VIII. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

8.1.  Prezenta Campanie poate încetată numai în cazul apariţiei unui eveniment ce 

constituieforţă majoră sau în cazul imposibilităţii Bancii, din motive independente de voinţa 

sa, de acontinua prezenta Campanie. 

 

IX. LITIGII 

9.1.   Eventualele litigii apărute între Bancă şi Participanţii la prezenta Campanie se vor 

rezolva pe cale amiabilă de către Comisia de organizare a Campaniei. 

 

X. PUBLICAREA CONDIŢIILOR OFICIALE 

10.1.   Condiţiile oficiale sunt disponibile pentru toţi Participanţii la Campaniepe pagina de 

Facebook a Băncii: BC Comertbank SA Moldova și pe pagina web a Băncii: 

www.comertbank.md 
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Anexa 1 
 

 
 
 
 
 

Act  de predare – primire din data de ____________ 
 

 
Privind înmânarea premiului în cadrul Campeniei promoționale 

 ,,Fii alături de COMERȚBANK și vei fi premiat” 

                                 
 
Prin prezentul act părţile confirmă precum că B.C. “COMERTBANK ” S.A. a predat, iar 

Beneficiarul premiului ______________________  ____________________      a primit :   

                                            Numele Prenumele beneficiarului           actul de identitate                            

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A primit : 

________________________/___________________     ____________________ 
     numele, prenumele                       semnătura                   data primirii 
 
 
 
 

A predat:                                                                            
 
________________________/___________________                            
     numele, prenumele                       semnătura  

 

 

 

Nr. Denumirea premiului Cantitatea 

d/o     
      
1 




