Alimentarea contului de card
Contul de card poate fi alimentat prin trei metode:
 La bancomatele Victoriabank cu funcția Cash-in.
1. Introduceți cardul în bancomat
2. Indicați pin cod-ul din 4 cifre
3. Selectați tipul tranzacției „Alimentarea contului de card„
4. Selectați tipul contului
5. Selectați valuta tranzacției
6. Introduceți bancnotele
7. Așteptați până ce bancomatul verifică bancnotele
8. Retrageți bancnotele returnate de bancomat, care nu au trecut verificarea, în caz că există
astfel de bancnote
9. Bancomatul va afișa bancnotele introduse și suma.
a) Pentru a finaliza operațiunea alegeți opțiunea ”Confirmare”
b) Pentru a mai adăuga bancnote adiționale alegeți opțiunea ”Adaugă bancnote”
c) Pentru a anula operațiunea și a primi banii înapoi alegeți opțiunea „Anulează„
Lista bancomatelor cu funcția Cash-in o găsiți aici.
 La ghișeul Băncii, cu prezentarea buletinului de identitate.
Contul de card poate fi alimentat la orice reprezentanță Victoriabank. Pentru aceasta, aveți
nevoie de buletinul de identitate, cardul bancar și suma de bani care va fi depusă în cont.
Este posibilă și alimentarea contului dvs. de către o altă persoană. Pentru aceasta, persoana
respectivă trebuie să prezinte operatorului numărul contului în format IBAN.


Prin intermediul terminalelor de plată QIWI.

Identificați cel mai apropiat terminal și urmați pașii de mai jos:
-

Din meniul principal selectați logo-ul Victoriabank;
Introduceţi numărul contului pe care doriţi să-l alimentați;
Introduceți codul IDNP (numărul de identificare din 13 cifre);
Introduceţi bancnota(-ele);
Verificaţi pe ecranul monitorului corectitudinea sumei introduse;
Finalizaţi tranzacţia;
Luați şi păstraţi cecul de confirmare al operaţiunii.

Terminalele QIWI sunt instalate în principalele centre comerciale din țară, dar și în majoritatea
localităților din Republica Moldova. În prezent, peste 600 de terminale activează în regim nonstop pe teritoriul întregii țări. Adresele terminalelor le găsiți aici.
Alimentarea contului de card are loc în mod automat, conform sesiunilor de procesare de 5 ori
pe zi, iar contul curent sau de depozit - în regim real. Suplinirea contului se poate face doar în
moneda națională, iar valoarea unei tranzacții nu trebuie să depășească suma de 2500 de lei.
Notă: Comisionul perceput de către terminalele QIWI pentru alimentarea contului este de 1%
din sumă.

