Servicii prestate de către Filiale și Agenții
Filialele B.C. Victoriabank S.A. prestează următoarele genuri de activitate,
conform regulamentului:
1. Organizarea şi asigurarea deservirii operaţionale şi de decontare a persoanelor fizice şi
juridice;
2. Deschiderea şi evidenţa conturilor curente în monedă naţională, a celor în valută străină, de
depozit şi altor conturi ale persoanelor fizice şi juridice;
3. Cumpărarea şi vânzarea valutelor străine, în corespundere cu limita stabilită de Bancă
pentru Filiale;
4. Conectarea la serviciile de deservire bancară la distanţă;
5. Intermedierea poliţelor de asigurare în cadrul activităţii de bancassurance;
6. Servicii Escrow în tranzacţiile de vânzare/cumpărare a imobilelor;
7. Încheierea mandatelor de plăţi programate;
8. Prestarea serviciilor pe piaţa valorilor mobiliare;
9. Emiterea şi administrarea instrumentelor de plată;
10. Efectuarea creditării persoanelor juridice şi fizice, în limitele stabilite de regulamentele
Băncii;
11. Primirea plăţilor pentru serviciile comunale, a impozitelor, taxelor de stat etc.;
12. Darea în arendă a safeurilor şi asigurarea păstrării individuale a documentelor, hârtiilor de
valoare şi altor obiecte de preţ ale persoanelor fizice şi juridice;
13. Prestarea serviciilor prin sistemele de remiteri de bani;
14. Acordarea consultaţiilor şi altor servicii, legate de activitatea bancară;
15. Filiala exercită activităţi financiare şi alte activităţi ce nu contravin legislaţiei în vigoare, în
numele Băncii, în condiţiile prezentului Regulament şi ale actelor normative interne.
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Agenţiile B.C. Victoriabank S.A. prestează următoarele servicii şi activităţi,
conform regulamentului:
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 Filială;
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 Filială;
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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