Cash by Code
Rapid. Ușor. Comod.

Generarea Cash by Code în VB24 Mobile
1

2
Te loghezi în aplicația VB24 Mobile

Alegi cardul de pe care vrei
să generezi codul “Cash by Code”, apoi alegi
Generare CashCode din meniul Servicii

3

4
Introduci parola de verificare
primită pe telefon și confirmi operațiunea

Introduci suma care va fi retrasă
și numărul de telefon al Beneficiarului

Atenție!
Suma trebuie să fie
divizibilă la 50

5

6
În fereastra următoare
va apărea prima parte a codului (5 cifre)

A doua parte va fi trimisă
prin SMS la numărul de telefon
al Beneficiarului plății

Anularea codului Cash by Code în VB24 Mobile
1

2
Te loghezi în aplicația VB24 Mobile

Alegi cardul de pe care a fost
generat codul “Cash by Code”, apoi
selectezi Anulare din meniul Servicii

3

!

Dacă ai mai multe coduri active,
alegi pe cel care dorești să-l anulezi,
folosind butonul evidențiat

4
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5
Introduci parola de verificare
primită pe telefon și confirmi operațiunea

Execută

Dacă anularea a fost efectuată cu succes
vei primi un mesaj similar:

Generarea Cash by Code în VB24 Web
1

2
Te loghezi în aplicația VB24 Web

Alegi cardul de pe care vrei
să generezi codul “Cash by Code”, apoi alegi
Generare CashCode din meniul Servicii

3

4
Introduci suma care va fi retrasă
și numărul de telefon al Beneficiarului

Introduci parola de verificare
primită pe telefon și confirmi operațiunea

Atenție!
Suma trebuie să fie
divizibilă la 50

5

6
În fereastra următoare
va apărea prima parte a codului (5 cifre)

A doua parte va fi trimisă
prin SMS la numărul de telefon
al Beneficiarului plății

Retragerea numerarului la bancomate
1

2
Alegi pe rând următoarele operațiuni
Operațiuni fără card
Cash by Code
Ridicarea numerarului

3
Introduci suma pentru care a fost generat
Cash by Code (Ridici banii și chitanța)

Introduci codul în modul următor:
1. introduci prima parte a codului din 5 cifre,
primită de la Deținătorul cardului;
2. introduci a doua parte a codului, 5 cifre,
primită prin SMS (Your cash code).
În total trebuie sa ai un cod de 10 cifre.

Anularea codului Cash by Code în VB24 Web
1

2
Te loghezi în aplicația VB24 Web

Alegi cardul de pe care a fost
generat codul “Cash by Code”, apoi
selectezi Anulare din meniul Servicii

3

!

Dacă ai mai multe coduri active,
alegi pe cel care dorești să-l anulezi,
folosind butonul evidențiat

4

5
Introduci parola de verificare
primită pe telefon și confirmi operațiunea

Dacă anularea a fost efectuată cu succes
vei primi un mesaj similar:

Note:
1. Serviciul „Cash by Code”- un serviciu de extragere numerar la bancomatele Victoriabank, fără utilizarea cardului bancar,
doar cu introducerea unui cod special generat pentru acest tip de operaţiune;
2. Cod „Cash by Code” – cod de unică folosință din 10 cifre, format din două componente: din 5 cifre care se află în posesia
Deținătorului de card și 5 cifre primite prin SMS la telefonul Beneficiarului;
3. Valuta tranzacției este moneda națională MDL, indiferent de valuta cardului bancar;
4. Limita maximă de extragere a numerarului în baza codului Cash by Code este de până la 3000 MDL;
5. Serviciul nu este disponibil pentru cardurile suplimentare deschise pe persoana terță;
6. Codul Cash by Code este valabil 24 de ore din momentul generării, iar statutul cardului trebuie să fie activ. Dacă în decursul acestei perioade Beneficiarul nu a utilizat Codul și nu a retras numerarul la bancomat, tranzacția va fi anulată iar
suma transferului va fi disponibilă la cardul deținătorului spre utilizare, la închiderea zilei operaționale;
7. In cazul în care va fi imposibil de a elibera numerarul, pe ecranul bancomatului va fi afişat un mesaj de refuz. Beneficiarul
va putea solicita eliberarea numerarului la un alt bancomat, dar cu condiţia respectării termenului de valabilitate a codului Cash by Code sau să anuleze codul prin intermediul sistemului VB24 Web și VB24 Mobile “Anulare CashCode”;
8.

Deținătorul de card trebuie să asigure confidenţialitatea, să nu divulge informatia, să ia măsuri contra compromiterii şi
să nu admită utilizarea Codului Cash by Code și alte parole de către terţe persoane;

9. Deţinătorul de card este responsabil pentru furnizarea către Beneficiar a codului Cash by Code și a sumei, pentru eliberarea căreia a fost generat Codul „Cash by Code”
10. Codul Cash by Code este un cod unic şi nu este posibilă reutilizarea/reactivarea acestuia sau a retrage sume parţiale
utilizând acest cod;
11. În cazul în care Codul “Cash by Code” este compromis, Clientul trebuie să-l anuleze prin intermediul sistemelor VB24 Web
si VB24 Mobile;
12. Banca oferă suport prin intermediul Serviciului Suport clienți "Carduri bancare" 24/24 al Băncii, accesibil non-stop (24 din
24 ore, 7 zile pe săptămână) la numărul de telefon: /+373/ 22 21-02-02/ 21-03-03 sau E-mail: card.bancar@vb.md

Disponibil pe

web.vb24.md/wb/

Suport clienți "Carduri bancare" 24/24
Tel: +373 22 21 02 02 / 21 03 03
E-mail: card.bancar@vb.md

