
REGULAMENTUL CAMPANIEI  

„PAY&SAVE PREMIAZĂ CEL MAI MARE CASHBACK” 

                 

1.ORGANIZATORII CAMPANIEI 

1.1.Organizatorii campaniei „Pay&Save premiază cel mai mare cashback” (în continuare denumită 

”Campanie”) este ”International Loyal Transfer” SRL și Moldova Agroindbank (în continuare denumiți 

”Organizatori”). 

2. PERIOADA CAMPANIEI  

2.1. Campania se va desfășura în perioada: 14.11.2016  – 14.12.2016. 

3. LOCUL DE DESFĂŞURARE 

3.1.Campania se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova la toți partenerii proiectului Pay&Save.  

4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1. La Campanie pot participa toate persoanele fizice, deţinători de carduri Moldova Agroindbank, care 

sunt posesorii unui buletin de identitate. 

5. MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI 

5.1. În cadrul Campaniei, participanţii care efectuaează cumpărături în orice punct comercial al 

partenerilor Pay&Save şi care achită produsele cu cardul MAIB la un post-terminal Moldova 

Agroindbank, înregistrînd cea mai mare valoare a cashback-ului pentru perioada promoţiei, pot beneficia 

de premii. 

5.2. Premiile vor fi acordate pentru 3 participanţi cu cele mai mari valori cumulative de cashback, per card 

bancar. 

5.3. Participanţii pot cîştiga unul din cele trei powerbank-uri oferite de către Organizatori. 

6. CONDIŢIILE DE STABILIRE A CÎŞTIGĂTORILOR  

6.1.Cîștigătorii vor fi selectaţi de către Organizatori din baza de date, în conformitate cu datele statistice 

ale plăților efectuate cu cardul de la Moldova Agroindbank, per fiecare card bancar. 

6.2. Pe parcursul promoției o persoană poate cîștiga doar o singură dată. 

6.3. Cadoul nu poate fi schimbat pe echivalentul în bani. 

6.4. Cîștigătorul va fi contactat la telefon de către Organizator, imediat după selectarea lui. Dacă abonatul 

nu va fi disponibil în termen de trei zile lucrătoare din momentul denumirii lui ca cîștigător, premiul va fi 

acordat următorului pretendent din  lista de rezervă. 

6.5. În conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, numele şi fotografia cîștigătorului vor 

fi publicate pe site-ul oficial al proiectului Pay&Save www.paysave.md  și în alte materiale promoționale. 

http://www.paysave.md/


6.6. Premiile vor fi înmînate cîștigătorilor la prezentarea unui act de identitate. 

7. LITIGII 

7.1.Toate posibilele dispute apărute între organizatori și participanții promoției vor fi rezolvate pe cale 

amiabilă, sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele 

judecătorești competente ale Republicii Moldova. 

8. DISPOZIŢII FINALE 

8.1.Prin participarea la această Campanie, participanții confirmă acordul lor de a se conforma 

dispozițiilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. 

8.2.Organizatorii promoției își rezervă dreptul ca în cazul situațiilor neprevăzute să fie admise ușoare 

abateri de la data de înmînare a premiilor. 

 


