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cerere de transfer
a Minutelor de Fidelitate
de la Abonament la PrePay
de la abonatul

numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea intreprinderii

IDNP (IDNO)
numele, prenumele şi IDNP al reprezentantului persoanei juridice

denumirea, nr. şi data documentului care îi atestă împuternicirile

numarul Orange

Prin prezenta solicit transferul Minutelor de Fidelitate de la Abonament la PrePay:
numarul Orange Abonament

cantitatea de minute de Fideliate spre transfer

numarul beneficiar PrePay

nota:
1. Numarul minim de minute care poate fi transferat este de 5 minute pe
o singura tranzactie.
2. Numarul maxim de minute care poate fi transferat este de 100 minute
pe o singura tranzactie de transfer, iar numarul maxim de transferuri
efectuate pe parcursul unei luni de facturare este 3 tranzactii pe numar.
Aceste conditii sunt valabile doar pentru persoanele fizice.
3. Transferul minutelor de Fidelitate de la Abonament la PrePay
se face conform regulii:
1 Minut de Fidelitate la Abonament = 1 minut national la PrePay.
4. Vor fi transferate sumele intregi de minute fara secunde.
5. Pot fi transferate doar Minutele de Fidelitate. Alte tipuri de minute, cum
ar fi minutele din abonament, minutele bonus, minutele de aniversare,
minutele promotionale sau minutele din optiuni nu pot fi transferate
la PrePay.

Numele solicitantului (pentru persoane fizice)
Denumirea întreprinderii (pentru persoane juridice)
Semnătura solicitantului

6. Transferul minutelor efectuate pe numere gresite este ireversibil si nu
pot fi returnate.
7. La cerere se anexeaza documentele ce identifica persoana si
imputernicirile ei, in cazul reprezentantului unei persoane juridice.
8. Abonatii persoane fizice pot solicita transferul Minutelor de Fidelitate
de la un singur numar Orange si nu cumulativ pentru toate numerele
inregistrate pe persoana respectiva.
9. Minutele transferate vor fi valabile pe durata a 93 zile din data alocarii
si pot fi utilizate de catre beneficiarul numarului PrePay pentru
efectuarea apelurilor voce si video pentru toate directiile nationale, cu
conditia ca numarul PrePay se afla in perioada activa. Minutele
transferate nu sunt disponibile in roaming si nu prelungesc perioada
de valabilitate a numarului PrePay.

Data
Punctul de vânzare
Semnătura consultantului
Serviciul Clienți:
Telefon 97 77 77 (de la un telefon fix) sau 777 (pentru persoane fizice)
Telefon 97 77 00 (de la un telefon fix) sau 700 (pentru persoane juridice)
Email: corporate@orange.md

