Campanie promoțională
REGULAMENTUL TOMBOLEI CIKI CIKI 2
a OCN “Sebo Credit” SRL
(07 octombrie 2019 – 08 ianuarie 2020)

1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI
OCN “Sebo Credit” SRL (în continuare ”Organizator”) organizează în perioada 07
octombrie 2019 – 08 ianuarie 2020 Tombola Ciki Ciki 2 (în continuare „Tombolă”) conform
prevederilor prezentului regulament (în continuare „Regulament”), care este obligatoriu pentru
toți participanții.
Tombola se va desfășura potrivit prevederilor prezentului Regulament. În concurs vor participa
doar persoanele care îndeplinesc toate condițiile de participare la concurs conform prezentului
Regulament.
Organizatorul va desfășura următoarele acțiuni:
1. Va informa potențialii participanți cu privire la Tombolă, prin diverse mijloace de
comunicare (de exemplu: TV, Radio, Facebook, Odnoklassniki, SMS);
2. Va desemna și va valida câștigătorii Tombolei;
3. Va înmâna premiile câștigătorilor conform condițiilor stabilite prin prezentul Regulament.
2. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
2.1. La Tombolă pot participa persoane fizice cu vârstă mai mare 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 prezentul Regulament pentru a-și
valida participarea.
2.2. Participarea la prezenta Tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în
afara oricărei constrângeri, a prevederilor prezentului Regulament.
2.3. Doritorii de a participa la Tombolă trebuie să beneficieze de unul sau mai multe credite de la
Organizator, în perioada 07 octombrie 2019 – 08 ianuarie 2020. Acele persoane care au
beneficiat de unul sau mai multe credite în perioada enunțată vor fi considerați automat
participanți ai Tombolei.
2.4. Toate creditele luate de clienți vor fi luate în considerare la efectuarea Tombolei (cu excepția
sumelor de credit adiționale luate din Limita de credit), astfel încât un număr mai mare de credite
primite mărește șansele de câștig.
2.5. Dreptul de participare la Tombolă este anulat automat în cazul în care Participantul nu
îndeplinește una dintre condițiile prezentului Regulament.
2.6. Nu pot fi participanți ai Tombolei și nu pot fi desemnați câștigători ai Tombolei:
2.6.1. persoanele, care, nu corespund prevederilor p.2.1. al Regulamentului;
2.6.2. angajați ai Organizatorului sau rudele de gradul I ai acestora.
2.6.3. clienți care pe parcursul perioadei de 07 octombrie 2019 – 08 ianuarie 2020 au
înregistrat cel puțin 1 (una) zi de întârziere la rambursarea creditelor contractate în respectiva
perioadă.
3. MECANISMUL TOMBOLEI ȘI PREMIILE ACORDATE
3.1. Premiile acordate:
3.1.1. Premiul 1 Autoturism RENAULT CAPTUR
se va acorda câștigătorului desemnat din rândul clienților care în perioada 07 octombrie
2019 – 08 ianuarie 2020 au beneficiat de primul credit la Organizator [referință: clienți
noi];
3.1.2. Premiul 2 Autoturism RENAULT CAPTUR
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se va acorda câștigătorului desemnat din rândul clienților care în perioada 07
octombrie 2019 – 08 ianuarie 2020 au beneficiat de un credit repetat la Organizator
[referință: clienți repetați];
3.2. Selectarea și anunțarea câștigătorului:
3.2.1. Organizatorul va extrage creditul câștigător pentru premiul nr.1 (autoturism) dintre
creditele clienților care au contractat primul credit la Organizator contractat în perioada indicată
la pct. 2.3;
3.2.2. Organizatorul va extrage creditul câștigătorului pentru premiul nr.2 (autoturism) dintre
creditele clienților care au contractat credite repetate la Organizator în perioada indicată la pct.
2.3;
3.3. Extragerea creditelor câștigătoare și anunțarea câștigătorilor va avea loc până la 15 ianuarie
2020 la un post de televiziune anunțat de Organizator;
3.4.
Câștigătorii vor fi identificați printr-o tragere la sorți online, realizată cu ajutorul platformei
www.random.org;
4. NOTIFICAREA PARTICIPANȚILOR ȘI PREDAREA PREMIILOR
4.1. Câștigătorilor Tombolei li se va aduce la cunoștință rezultatul Tombolei în termen de 24 de
ore de la desemnarea acestora în corespundere cu prezentul Regulament, astfel aceștia vor fi
contactați telefonic prin intermediul datelor de contact oferite Organizatorului.
4.2. 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 aceiași participanți printr-o
tragere la sorți online, realizată cu ajutorul platformei www.random.org și se stabilește un nou
câștigător(i). Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din
motive independente de el.
4.3. Revindecarea premiilor poate fi efectuată în decurs de 30 zile calendaristice din data anunțării
câștigătorului, cu condiția semnării de către câștigători a actelor prezentate de Organizator și
îndeplinirii formalităților legate de această procedură.
4.4. Organizatorul va elibera câștigătorilor premiile respective cu condiția prezentării de către
câștigători a dovezii plății impozitului pentru câștigul bunurilor menționate, în conformitate cu
prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova. Organizatorul va acorda suportul necesar
câștigătorilor pentru onorarea de către aceștia a obligațiilor fiscale aferente.
5. ORDINEA ŞI METODELE DE INFORMARE PRIVIND CONDIȚIILE TOMBOLEI
5.1. Prezentul Regulament este publicat pe site-ul http://www.sebo.md. Informația despre
Promoție poate fi prezentată în materiale promoționale distribuite în sucursalele SEBO, precum
și în alte surse: publicitate exterioară și resursele de pe Internet.
5.2. Prezentul Regulament poate fi modificat de către Organizatorul Tombolei pe întreaga durată
a organizării Tombolei. Modificările și / sau completările la prezentul Regulament și condițiile
Tombolei sunt posibile doar dacă sunt aprobate și făcute publice pe pagina web indicată la pct.
5.1. Aceste modificări și completări intră în vigoare din momentul în care sunt făcute publice, dacă
nu va fi determinat altceva în mod special.
6. Diverse
6.1. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Nr.133 din
08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Organizatorul va utiliza datele
personale furnizate de către participanți după principiul minimizării utilizării acestora, în
corespundere cu prevederile contractuale.
6.2. Participarea la Tombolă semnifică faptul că participantul cunoaște și este de acord cu
prezentul Regulament. Neîndeplinirea de către participantul /câștigătorul Tombolei a prezentului
Regulament se consideră drept refuzul acestuia de participare la Tombolă și primire a premiului
Tombolei, în acest caz această persoană nu are dreptul să primească de la Organizator nici un
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fel de compensație.
6.3. Organizatorul nu se face responsabil pentru neprimirea de către câștigătorul Tombolei a
Premiului din considerente ce nu depind de Organizator.
6.4. Organizatorul nu se va face responsabil pentru neprimirea de către câștigătorul Tombolei a
Premiului Tombolei din cauza însăși a câștigătorilor.
6.5. Organizatorul nu va dezbate cu nici o persoană întrebări și chestiuni cu privire la
recunoașterea în calitate de participant/câștigător la Tombolă a oricărei persoane. Organizatorul
nu își asumă responsabilitatea pentru stabilirea drepturilor părților în orice dispute privind
participanții/câștigătorii Tombolei.
6.6. Organizatorul nu se va face responsabil pentru orice cheltuieli ale participanților Tombolei, în
legătură cu primirea, înregistrarea și utilizarea în continuare a Premiilor Tombolei.
6.7. Decizia de a împiedica participarea ulterioară la Tombolă a participanților la Tombolă este
luată independent de către Organizator. Participanții la Tombolă, pentru care s-a decis să nu li se
permită să continue să participe la Tombolă indiferent de momentul deciziei (înainte sau după
sfârșitul perioadei de concurs), își pierd dreptul de a participa la extragere sau după caz de a
primi Premiul Tombolei.

