
REGULAMENTUL TOMBOLEI „Recomandă și câștigă” 

(18 noiembrie 2019 – 08 ianuarie 2020) 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

Organizatorul Tombolei Recomandă și Câștigă (denumit în continuare „Tombolă”) este OCN 

“Sebo Credit” SRL cu sediul în or. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 63/23 et.6. Tombola va derula 

conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare („Regulament”), care este 

obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba 

regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută 

și informarea inițială. 

Organizatorul va desfășura următoarele acțiuni: 

Va informa consumatorii în incinta celor 44 de sucursale SEBO. 

Va înmâna premiile câștigătorilor, după validarea și identificarea acestuia conform condițiilor 

stabilite prin prezentul Regulament; 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI 

Tombola “Recomandă și câștigă” va lua în considerare acțiunile indicate la Secțiunea 5 din 

Regulament, efectuate în perioada 18 noiembrie 2019, ora 08.00 – 08 ianuarie 2020, ora 20.00 (ora 

locală RM). În concurs se pot înscrie toate persoanele care îndeplinesc toate condițiile mecanismului 

de desfășurare al concursului. 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 

La tombolă participă toate persoanele fizice cu vârsta minimă de 18 ani, indiferent de 

naționalitate, rasă, sex sau religie, rezidente în Republica Moldova, care respectă condițiile prezentului 

regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. La 

tombolă nu pot participa angajați ai Organizatorului sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la 

această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri, a 

prevederilor prezentului Regulament. Participă la tombolă clienții noi Sebo care ia un împrumut de la 

organizator și vin prin recomandare de la clienții existenți, în perioada 18 noiembrie 2019– 08 ianuarie 

2020. Vor fi considerați automat participanți ai tombolei acele persoane care au beneficiat de un 

împrumut pentru prima dată. 

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Nr.17 din 15.02.2007 cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate 

de către participanți la înscrierea în concurs în scopul anunțării și identificării câștigătorului. 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL TOMBOLEI ȘI PREMIUL ACORDAT 

Pentru a participa la această Tombolă, participanții trebuie să ia un împrumut de la organizator prin 

recomandarea unui client existent. 

 

 



 

Selectarea și anunțarea câștigătorului: 

În fiecare săptămână (începând cu data de 18.11.2019 până la 08 ianuarie 2020), Organizatorul 

va extrage numele câștigătorului dintre participanții care au beneficiat de un împrumut în săptămâna 

anterioară și va anunța câștigătorul tombolei în fiecare zi de luni, și va premia câștigătorul și clientul 

care a recomandat cu câte 2 000 de lei (net) fiecare, câștigătorii vor fi contactați telefonic timp de 24 

de ore prin intermediul datelor de contact oferite Organizatorului. 

Până în data de 15 ianuarie Organizatorul va extrage numele câștigătorului dintre participanții 

din întreaga perioadă a Tombolei (18 noiembrie 2019- 08 ianuarie 2020) care au benificiat de un 

împrumut prin recomandarea unui client existent și va premia câștigătorul și pe clientul care a 

recomandat cu câte un 55 “LED Telivizor și va anunța câștigătorii tombolei timp de 24 de ore. 

Câștigătorii vor fi identificați printr-o tragere la sorți online, realizată cu ajutorul platformei 

www.random.org ; 

Pentru transparența extragerii, organizatorul va înregistra un video în timpul extragerii; 

PREMIUL SĂPTĂMÂNAL reprezintă câte un premiu bănesc în valoare de 2 000 lei (net) câștigătorului 

indentificat prin intermediul platformei www.random.org și clientului care a recomandat. 

PREMIUL MARE câte un 55 “LED Telivizor în valoare de 9862,00 lei marca Samsung câștigătorului 

indentificat prin intermediul platformei www.random.org și clientului care a recomandat. 

SECȚIUNEA 6. NOTIFICAREA PARTICIPANȚILOR ȘI PREDAREA PREMIILOR 

Câștigătorilor Tombolei din 18 noiembrie 2019 – 08 ianuarie 2020 li se va aduce la cunoștință rezultatul 

Tombolei în termen de 24 de ore de la identificarea acestora. În corespundere cu prevederile Secțiunii 

5, astfel: vor fi contactați telefonic prin intermediul datelor de contact oferite Organizatorului. Numele 

câștigătorilor vor fi afișate pe pagina oficială Sebo.md de pe Facebook. 

În cazul în care Organizatorul nu a putut lua legătura cu câștigătorii premiilor în termen de 72 de ore 

de la desemnarea acestora sau dacă aceștia au furnizat date de contact eronate/ incomplete, se 

organizează o nouă tragere la sorți repetată între acceași participanți și se stabilesc noi câștigători,  

conform Mecanismului Tombolei. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării 

câștigătorului din motive independente de el. 

Revindecarea premiilor poate fi efectuată în decurs de 30 zile calendaristice din data anunțării 

câștigătorului.  
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ORDIN nr. 764-2 
din 18.11.2019 
Cu privire la aprobare regulament Concursului “Recomandă și Câștigă” 

(18 noiembrie 2019 – 08 ianuarie 2020) 

 
 
 
 
 
 

O R D O N: 
 
 

1. A aproba regulamentul concursului „Recomandă și câștigă”  
2. Regulamentul de anexează. 

 
 
 
Sobuleac Sergiu  _________________ 
Administrator 
 


