Ghid de Produs

ADU-ȚI SALARIUL
LA VICTORIABANK
Bunăstarea finanțelor proprii depinde, mai presus de orice, de felul în care reușești să îți gestionezi banii
iar în acest sens Victoriabank vine cu un produs unic „Adu-ți salariul la Victoriabank” care îți permite să
gestionezi rapid și sigur veniturile recurente și plățile prin intermediul unui card bancar la condiții
salariale.
Deschideți un card Visa Classic „Adu-ți salariul la Victoriabank”, asigura încasări minime lunare 4,000 de
lei pe acest card si ai totul la pachet.
Ai acces la contul de card și la servicii care-ți fac viața mai ușoară. Prin VB24 web și VB24 mobile ai acces
oricând la solduri și poți face operațiuni. Descarcă aplicația VBPay si achita-ti cumpărăturile la
POS-terminal printr-o simplă atingere cu telefonul mobil.
Deschiderea cardului este foarte simplă, iar orice persoană fizică care dorește să încaseze salariul sau
alte veniturile recurente pe un card poate aplica o cerere la orice unitate VictoriaBank.

Cum deschid?

Ce conține?

Condiții

Pasul 1 - te apropii la
orice unitate a Băncii
cu actul de identitate

Card de debit VISA
Classic în moneda
națională (MDL)

Pasul 2 - depui cererea
de deschidere
a cardului

La deschiderea contului
se aplica Tarife pentru
deservirea contului și
cardurilor în cadrul
Proiectelor de
salarizare

- Pentru a beneficia de toate
avantajele cardului este suficient să
asiguri lunar încasări de minim
4,000 MDL prin:
- virament din altă bancă
sau din conturile altor clienți
Victoriabank;
- transfer P2P primit (cu
excepția transferurilor între
conturile proprii
Victoriabank);
- depuneri cash la ATM
(Cash IN);
- alimentarea cardului
la ghișeul băncii;
- In cazul neîndeplinirii condițiilor de
rulaj Banca va percepe comisionul
de administrare a contului, iar
cardul va fi trecut la condiții
Standard, aplicându-se Tarife
pentru deservirea contului și
cardurilor bancare de DEBIT
- Daca in luna următoare asiguri din
nou rulajul minim de 4,000 MDL,
cardul tău va fi din nou trecut la
condiții salariale

Pasul 3 - ții cont de
condițiile produsului

Încasezi salariul sau alte
venituri recurente la
acest card si beneficiezi
de toate avantajele
acestui card
Ai posibilități similare la
efectuarea operațiunilor
ca și cardul la condiții
salariale
La expirare cardul este
prelungit automat

Atenție! Încasările efectuate în
ultima zi a lunii după orele 16:30,
vor fi luate în calcul pentru
îndeplinirea condiției de rulaj,
pentru luna următoare.

Cât costă?
- ZERO comision de
emitere si administrare;
- ZERO comision de
deservire cont;
- ZERO comision pentru
retrageri la Bancomatele
Victoriabank;
- ZERO comision pentru
retrageri la bancomatele
altor bănci din Moldova;
- ZERO comisioane la
încasări de la oricare
banca din Moldova sau
din străinătate.
- ZERO comision la
alimentarele prin P2P

