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Aprobat de către: 

Comitetul de Conducere al O.C.N. ”MAIB-Leasing” S.A.  

 la 31 iulie 2020 

 

               REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

”Depune Cererea online – profită de Promoții!” 

 

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

1.1. Organizator al Campaniei promoționale ”Depune Cererea online – profită de Promoții!” 
(numită în continuare „Campanie”), este O.C.N. ”MAIB-Leasing” S.A., cu sediul în municipiul 
Chișinău, str. Tighina 49/4. 
1.2. Participanții la Campanie vor respecta și se vor conforma tuturor prevederilor, termenilor și 
condițiilor prezentului Regulament al Campaniei (numit în continuare „Regulament”). 
1.3. Participant la Campanie poate fi persoana fizică și/sau juridică care îndeplinește cumulativ 
condițiile enumerate în capitolul III al prezentului Regulament. 
1.4. Programul este întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova 
și va fi public pe pagina web oficială a O.C.N. ”MAIB-Leasing” S.A. www.leasing.md. 
 

II. DURATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

2.1. Campania este organizată și desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova. 
2.2. Perioada activă a Campaniei: 03.08.2020 – 31.08.2020 inclusiv. 
2.3. Perioada de acordare a Certificatelor de reduceri: 03.08.2020 – 01.09.2020 inclusiv. 
2.4. Extragerea Premiului mare se va realiza la 01.09.2020, cu ajutorul paginii FanPage Karma. 
 

III. DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1. În cadrul Campaniei sunt în drept să participe persoanele fizice și/sau juridice care vor întruni 
următoarele condiții: 
a) sunt cetățeni / rezidenți ai Republicii Moldova cu reședința stabilită pe teritoriul țării. 
b) vor accesa pagina oficială a O.C.N. ”MAIB-Leasing” S.A. pe Facebook și efectua anumite acțiuni, 
conform cap.IV al prezentului Regulament. 
3.2. La prezenta Campanie nu pot participa salariații O.C.N. ”MAIB-Leasing” S.A., membrii familiei 
acestora și persoanele afiliate societății. 
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IV. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

4.1. Pentru înscriere și participare la Campanie, este necesar de efectuat următoarele acțiuni: 
• accesează și apreciază pagina oficială a O.C.N. ”MAIB-Leasing” S.A. pe Facebook; 
• accesează www.leasing.md, caută caseta destinată concursului și găsește acolo generatorul de 
coduri; 
• notează în comentariile postării de pe Facebook codul obținut și etichetează 3 prieteni cărora 
le-ar plăcea să se alăture la Concurs. 

4.2. Persoana fizică și/sau juridică care întrunește cumulativ condițiile enumerate mai sus, este 
înscrisă automat în Campanie și este denumită în continuare „Participant”, pentru extragerea 
Premiului mare, conform pct.5.1 al prezentului Regulament. 

4.3 Toți Participanții, care vor depune concomitent on-line Cererea de leasing, utilizând pagina 
web www.leasing.md,  vor beneficia de Certificate de reduceri, în valoare stabilită, conform 
pct.5.2 al prezentului Regulament.  

4.4. Certificatul electronic de reducere va fi înregistrat și calculat ca micșorare a creanțelor 
participantului, aferente Contractului de leasing încheiat.  

4.5 Certificatul de reducere electronic nu poate fi transmis pentru utilizare altor persoane. 

4.6. In cazul neaprobării finanțării  de către O.C.N. ”MAIB-Leasing” S.A., în baza Cererii de leasing 
depuse, Certificatului electronic de reducere se anulează.  

 

V. FONDUL DE PREMIERE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

5.1. Premiul mare - 1 (una) LADĂ FRIGORIFICĂ. 
5.2. Certificatul electronic de reducere în valoare de 1000.00 (Una mie lei).  
5.3. Nu este admisă substituirea Fondului de PREMIERE A CAMPANIEI PROMOTIONALE cu 
echivalentul în numerar. 
 

VI. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

6.1. Organizatorul Campaniei promoționale va lua toate măsurile necesare pentru respectarea 
prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, asigurând 
păstrarea strictă a  confidențialității informațiilor primite de la Participant pe perioada derulării 
prezentei Campanii, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare.  
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VII. LITIGII 

7.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor soluționa 
pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele 
judecătorești competente ale Republicii Moldova. 

VIII. DISPOZIŢII FINALE 
8.1. Campania poate înceta înainte de termen, atât în cazul unor circumstanțe care justifică 
neexecutarea,   astfel cum este reglementată de legislația în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității 
invocate de Organizator, precum și la epuizarea bugetului prevăzut pentru acordarea PREMIILOR 
CAMPANIEI PROMOTIONALE, cu informarea publicului prin intermediul paginii web a O.C.N. 
”MAIB-Leasing” S.A. www.leasing.md  și pagina oficială pe Facebook. 
8.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și condițiile Campaniei 
promoționale, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin plasarea acestora pe pagina 
web a O.C.N. ”MAIB-Leasing” S.A. www.leasing.md și pagina oficială pe Facebook în termeni 
rezonabili. 
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