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Card pentru studenți moldoveni de la universitățile din România 

 

 

  Ce carduri oferă Victoriabank 

✓ Deschiderea contului de card în MDL                                                        

✓ Cardul de tip Visa Classic / MasterCard Standart cu tehnologia contactless 

                                                                                     

✓ Emiterea inițială  a cardului Gratis 

✓ Deservirea lunară a cardului Gratis 

• Deschiderea contului de card se efectuează prin depunerea cererii de către student la Sucursala 

Victoriabank (in cerere se va indica universitatea din România la care face studii). Clientul (student) 

livrează datele cardului către universitate din România pentru efectuarea bursei pe contul de card. 

Comisioane 

✓ Extragere numerar din bancomatele Victoriabank – Gratis 

✓ Extragere numerar din bancomatele altor bănci pe teritoriul Republicii Moldova: 

                Visa Classic – Gratis, MasterCard Standart  - 0,5%+1 EUR 

✓ Prima extragere a numerarului peste hotarele Republicii Moldova – Gratis, celelalte 1,5%+2 EUR 

✓ Achitare la comercianți - Gratis  

✓ Extragere numerar în POS terminalele din subdiviziunile Victoriabank - 1 % din suma  

✓ Alimentarea prin virament în valuta din alte bănci de pe teritoriul Moldovei şi de peste hotare – Gratis  

• Restul comisioanelor se aplică conform  Tarife pentru deservirea contului şi cardurilor bancare emise de 

BC "Victoriabank" SA pentru persoane fizice în cadrul PROIECTELOR DE SALARIZARE 

Detalii pe pagina web Victoribank: https://www.victoriabank.md/ro/details-tarife-persoane-fizice 

• In cazul lipsei transferurilor 6 luni conturile se transfera la condiții generale de deservire 

https://www.victoriabank.md/ro/details-tarife-persoane-fizice
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Limite 

• Limita zilnică de extragere a numerarului per card în bancomatele RM - 20'000 MDL, poate fi modificata 

• Limita lunara de extragere a numerarului per cont de card în bancomatele RM - 200'000 MDL, poate fi 

modificata 

• Limita lunara de extragere a numerarului per cont de card peste hotare – 10’000 EUR 

Servicii 

✓ Serviciul Epin prin SMS - gratis  

✓ Generarea codului Cash by code – gratis 

✓ Setarea/Modificarea codului PIN în ATM Victoriabank – gratis 

✓ Serviciul VB24 Pay și Garmin Pay– gratis 

✓ Serviciul VB24 Web/Mobile – gratis 

✓ Regenerarea codului PIN – gratis 

• Deținătorul cardului automat devine participant la diferite programe promoționale desfășurate de BC 

„Victoriabank” SA 

• Suport clienți 24/24, acordat de către Call Centru Victoriabank. 


