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Activitățile desfășurate de către sucursale și oficiile secundare pe 

teritoriul Republicii Moldova 

Sucursalele B.C ”VictoriaBank” S.A desfășoară în limita licenței eliberate de către Banca 

Națională a Moldovei, următoarele activități: 

1. Atragerea de depozite și alte fonduri rambursabile; 

2. Acordarea de credite, printre altele: credite de consum, contracte de credit legale de bunuri 

imobile, factoring cu sau fără recurs, finanțarea tranzacțiilor comerciale (inclusiv 

forfetare); 

3. Leasing financiar; 

4. Emiterea de monedă electronică, prestarea serviciilor de plată în conformitate cu Legea nr. 

114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică; 

5. Emiterea și administrarea cecurilor de călătorie, cambiilor și altor instrumente de plată în 

măsura în care o astfel de activitatea nu se încadrează la pct. 4.1.4. din Regulament; 

6. Emiterea de garanții și asumarea de angajamente; 

7. Tranzacții în cont propriu sau în contul clienților cu oricare dintre următoarele: instrumente 

ale pieții monetare (cecuri, efecte de comerț, certificate de depozit etc.); valuta străină, 

contracte futures și contracte cu opțiuni de instrumente financiare, instrumente având la 

bază cursul de schimb și rata dobânzii; valori mobiliare și alte instrumente financiare și 

prestarea de servicii legate de aceste emisiuni; 

8. Consultanță acordată persoanelor juridice cu privire la structura capitalului social, strategia 

de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale, precum și consultanță și servicii 

referitoare la fuziuni și achiziții de persoane juridice; 

9. Brokeraj monetar (intermediere pe piețele interbancare); 

10. Administrarea de portofolii și consultanța legată de aceasta; 

11. Custodia și administrarea de instrumente financiare; 

12. Servicii de informații privind creditele; 

13. Servicii de păstrare în casete de siguranță; 

14. Orice alte activități sau servicii, permise de Banca Națională a Moldovei, în măsura în care 

acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale 

care reglementează respectivele activități. 
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Agențiile B.C ”VictoriaBank” S.A desfășoară în limita licenței eliberate de către 

Banca Națională a Moldovei, următoarele activități: 

1. Atragerea de depozite (la vedere sau la termen) cu sau fără dobândă;  

2. Acordarea serviciilor de încasări în lei moldoveneşti şi valută străină persoanelor fizice şi 

juridice în baza contractelor încheiate sau gestionate de Sucursală; 

3. Cumpărarea şi vânzarea de valută străină în numerar în conformitate cu limita şi cursul zilnic 

stabilit de către Bancă; 

4. Deservirea cardurilor în sistemele internaţionale de plată „VISA Internaţional” şi 

„MasterCard”;  

5. Încheierea mandatelor de plăţi programate;  

6. Efectuarea remiterilor de bani prin intermediul Sistemelor Internaţionale de plată;  

7.  Recepţionarea documentelor necesare pentru acordarea şi monitorizarea creditelor;  

8. Prelucrarea documentelor persoanelor juridice în baza contractelor încheiate sau gestionate 

de Sucursală;  

9. Informarea clienţilor cu privire la produsele oferite de Bancă;  

10. Agenţia nu este în drept să primească de sine stătător decizii privind gestionarea riscurilor 
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