
 

Regulile aplicării bonusurilor 

pentru cardurile co-brand Victoriabank-Orange 

pentru persoane fizice 
 

 

1. TERMENI 
 

1.1. Proiect co-brand Victoriabank-Orange (în continuare „Proiect co-brand”) este un proiect comun între 
BC “Victoriabank” S.A. (în continuare „Victoriabank”), „Orange” SA (în continuare „Orange”) și sistemul 
de plăți Visa Inc., elaborat în baza produselor și serviciilor acestora, care include și un sistem de 
premiere a Deținătorilor cardurilor pentru loialitate și încredere. 

1.2. Card co-brand Victoriabank-Orange (în continuare „Card co-brand”) – este un card bancar 
internațional, emis în cadrul Proiectului co-brand, destinat persoanelor fizice, înzestrat cu opțiuni 
adiționale care permit să acumuleze Bonusuri, care ulterior, pot fi utilizate la procurarea serviciilor, 
produselor sau punctelor de bonus Orange. 

1.3. Deținător al Cardului co-brand (în continuare „Deținător”) – persoana fizică pe numele căreia este 
emis Cardul co-brand. 

1.4. Cont-Bonus – cont special, deschis la Victoriabank, atașat la contul de Card co-brand și destinat 
reflectării înregistrărilor de înscriere și decontare a Bonusurilor. 

1.5. Bonus – unitate de baza de evidență, destinată pentru recompensarea (premierea) Deținătorului 
pentru tranzacțiile efectuate. 

 

2. CONDIȚII 
 

 
2.1. Înscrierea în Proiectul co-brand se efectuează prin completarea cererii privind deschiderea contului de 

card și eliberarea Cardului co-brand la orice Sucursală/Agenție Victoriabank. 
2.2. Victoriabank înscrie Bonusurile în favoarea Deținătorului în Contul-Bonus atașat la contul de card. 
2.3. Indiferent de numărul conturilor de card deschise pentru unul și același client și numărul Cardurilor co-

brand emise la conturile sus numite, titularului conturilor respective îi va fi deschis numai un Cont-
Bonus, în care vor fi reflectate toate înscrierile și debitările Bonusurilor, apărute în urma utilizării 
Cardurilor co-brand emise la conturile de card respective, inclusiv cele suplimentare emise pentru 
persoane terțe. 

2.4. Bonusurile alocate de către Victoriabank pot fi cheltuite de către Deținător doar pentru procurarea 
serviciilor, produselor sau punctelor de bonus Orange. 

2.5. În cadrul Proiectului co-brand, acumularea bonusurilor poate fi accesibilă tuturor Deținătorilor pentru 
care au fost emise Cardurile co-brand, iar Grila de de acumulare a Punctelor Bonus este prezentată în 
tabeulul de mai jos: 

Tipul operațiunii 

VISA Electron Virtual (se 

exclude, nu se va mai 
emite) pentru cele existente 

deja până la scadență 
rămân aceste condiții 

VISA  Electron (se 

exclude, nu se va 
mai emite) pentru 
cele existente deja 
până la scadență 

rămân aceste 
condiții 

VISA Clasic VISA Gold 

transfer primit 

la card prin intermediul 
sistemului de plăţi Visa Inc. 

n/a 
2  bonusuri  

per tranzacție 
2 bonusuri  

per tranzacție 
2 bonusuri  

per tranzacție 



plata cu cardul 

la comercianți şi pe internet 
1 % din valoarea tranzacției, 

maximum - 6 bonusuri 

1 % din valoarea 
tranzacției, 

maximum - 6 
bonusuri 

1 % din 
valoarea 

tranzacției, 
maximum - 6 

bonusuri 

1,5 % din 
valoarea 

tranzacției, 
maximum 

- 10 bonusuri 

alimentarea contului 

prin virament din alte bănci din 
Moldova şi de peste hotare 

n/a 
2 bonusuri  

per tranzacție 
2 bonusuri  

per tranzacție 
2 bonusuri  

per tranzacție 

 
2.6. Valoarea fiecărui Punct Bonus la debitarea acestuia constituie 50 bani. La procurarea oricărui produs 

de către Deținătorul Cardului co-brand, decontarea punctelor Bonus se efectuează din Contul Bonus 

asociat cardului. În cazul insuficienții Punctelor Bonus pentru achitarea produsului, valoarea acestuia 

poate fi achitată parțial cu Puncte Bonus, iar restul cu mijloacele bănești. 

2.7. Orange la propria discreție va oferi benefiicii adiționale Deținătorilor, a căror modalitate de utilizare va 

fi stabilită de către Orange de sine stătător. 

2.8. Bonusurile pot fi utilizate atât de către titularul de cont, cât și de către Deținătorul suplimentar. 

2.9. Victoriabank eliberează, la solicitarea Deținătorului extras din Contul-Bonus, care reflectă mișcările 

Bonusurilor prin intermediul tuturor Cardurilor co-brand, atașate la un Cont-Bonus, pe un interval de 

timp, care nu va depăși perioada de 2 ani. 

2.10. Bonusurile acumulate sunt valabile până la încetarea participării Deținățorului în Proiectului co-
brand. 

2.11. Deținătorul poate înceta să participe în Proiectului co-brand din inițiativa proprie. Momentul încetării 

participării în Proiectului co-brand se consideră momentul închiderii Cardului co-brand a Deținătorului, 

realizat în conformitate cu procedurile stabilite de către Victoriabank. 

2.12. În cazul închiderii tuturor contulrilor de card co-brand,  Bonusurile acumulate la Contul-Bonus se 

anulează fără restituirea acestora Deținătorului. 

2.13. În cazul închiderii Proiectului co-brand, Victoriabank va înceta emiterea Cardurilor co-brand și își 

va rezerva dreptul de a trece deservirea cardurilor aflate în circulație la condițiile generale de deservire,  

și de a anula Bonsurile acumulate la Contul-Bonus fără restituirea acestora Deținătorului. 

 

3. DIPOZIȚII FINALE 

3.1.  Regulile aplicării bonusurilor pentru cardurile co-brand Victoriabank-Orange, sunt plasate pe site-ul 

Băncii www.victoriabank.md. Prezentele Reguli  și Grila de acumulare a Punctelor Bonus pot fi 

modificate și completate unilateral de către Victoriabank și/sau Orange fără înștiințarea prealabilă a 

Deținătorului de Card co-brand. Orice modificare survenită în prezentele Reguli, va intra în vigoare 

numai după afișarea acesteia pe site-ul oficial al Băncii. 

 
 

 

 


