REGULI PRIVIND CONDIȚ II DE EMITERE Ș I
DESERVIRE A CARDURILOR DE DEBIT VISA,
EMISE DE
BC “PROCREDIT BANK”S.A.

Aprilie 2019

Aceste reguli sunt destinate reglementă rii activită ţii BC “ProCredit Bank”S.A. (în continuare
Banca) ş i a clienţilor Bă ncii în cadrul sistemului de plă ţi cu cardurile de plată ş i sunt elaborate în
conformitate cu Regulamentul cu privire la cardurile de plată , aprobat prin HCA al BNM nr.157 din
1 august 2013 ș i Regulamentul cu privire la dezvă luirea de că tre bă ncile din Republica Moldova
a informaț iei aferente activită ț ilor lor, aprobat prin HCA al BNM nr.52 din 20.03.2014, cât ș i cu
Regulile sistemei de plă ţi Visa Inc. ş i instrucţiunile interne ale Bă ncii.
Ele devin operante din momentul emiterii cardului de că tre Deţină torul cardului de plată ş i sunt
valabile pe întreaga perioadă de menţinere a cardului.
Aceste reguli sunt destinate clienț ilor Bă ncii – clienț i persoane fizice ș i clienț i business.
1. Descrierea tipurilor de carduri emise de Bancă ș i comisioanele aferente lor.
1.1
Cardurile de debit VISA sunt carduri internaţionale cu tehnologia cip integrat ş i nivel înalt de
securitate. Cardurile de debit VISA sunt ş i rămân a fi proprietatea Bă ncii pentru totdeauna ş i trebuie
reîntoarse Bă ncii la cererea imediată a acesteia ş i la expirarea lor. Cardul de plată nu este
transmisibil.
1.2
Cardurile de debit VISA emise de Bancă permit efectuarea tranzacț iilor securizate în Internet
prin intermediul serviciului Verified by VISA (dacă site-ul accesat utilizează acest serviciu);
1.3
Cardurile de debit VISA permit efectuarea tranzacț iilor la bancomat ș i POS terminale care
acceptă VISA, în limita soldului disponibil ale mjloacelor bă neș ti în contul aferent cardului.
1.4
Cardurile de debit VISA se emit ataș at la cel puț in un cont curent al clientului, indiferent de
tipul valutei contului. Cardul va fi ataș at la Contul curent Principal, ș i la solicitarea clientului, cardul
poate fi ataș at ș i la alte conturi curente deschise pe numele lui, ca fiind Conturi Secundare.
1.5
La bancomatele din cadrul Bă ncii, Clientul poate efectua operaț iuni cu cardul în toate
conturile ataș ate la el, selectând contul necesar la ecranele bancomatelor. La bancomatele altor
bă nci comerciale ș i POS terminale, operaț iunile cu cardul sunt efectuate doar în Contul Principal.
Clientul are posibilitatea să modifice Contul Principal la card, apropiindu-se de oricare din
subdiviziunile Bă ncii sau la Contact Centru, la tel. 0800-000-10 (de pe teritoriul ț ă rii) sau (+373) 02227-07-07 (de pe teritoriul ț ă rii ș i de peste hotare). Clientul are posibilitatea să adauge/excludă
Conturile Secundare ataș ate la card apropiindu-se personal la oricare din subdiviziunile Bă ncii.
1.6
Comisioanele ș i condiț iile de emitere a cardului de debit VISA, precum ș i comisioanele
aferente efectuă rii operaț iunilor ș i serviciilor prestate pot fi vizualizate în Tarifele ş i limitele
cardurilor bancare, emise de B.C. ”ProCredit Bank” S.A. pentru clienț i persoane fizice ș i pentru
clienț ii business aparte ş i Tarife ș i Comisioane Persoane Fizice în vigoare, amplasate atât pe panoul
informativ, cât ș i pe pagina web a B.C. ”ProCredit Bank” S.A.
1.7
Cardurile de debit VISA destinate persoanelor fizice, care din data de 14.07.2017 NU se
emit în cadrul Bă ncii, sunt urmă toarele:
-

Electron (termenul de valabilitate – 3 ani);
Electron Saving (termenul de valabilitate – 3 ani);
Electron Salary (termenul de valabilitate – 3 ani);
Classic (termenul de valabilitate – 2 ani).

1.7
Cardurile de debit VISA destinate persoanelor fizice, indicate în pct.1.6 din prezentele Reguli
permit urmă toarele tipuri de operaț iuni:
- Retragere numerar la bancomate ș i terminale POS ale bă ncilor licenț iate, atât din RM cât ș i
peste hotare, inclusiv la bancomatele din Zonele de Autodeservire 24/7 ale Bă ncii (în continuare
Zona 24/7);
- Depunere numerar la bancomatele din Zonele 24/7;
- Achitare a produselor ş i serviciilor la POS terminale ale comercianţilor ş i prin intermediul
Internetului (dacă tipul de card permite efectuarea operaţiunilor prin Internet*);
- Vizualizare sold al contului aferent cardului la bancomatele (atât la ecran cât ș i în bonul
printat) bă ncilor licenț iate, atât din RM cât ș i peste hotare, inclusiv la bancomatele Zonelor 24/7;
- Printare mini-extras pentru ultimele tranzacț ii efectuate cu cardul respectiv la bancomatele
din Zonele 24/7;
- Depunere ș i retragere numerar prin convertire la bancomatele din Zonele 24/7, în cazul când
tipul monedei numerarului depus/retras diferă de tipul monedei contului aferent cardului de debit;

-

Modificare a codului PIN la bancomatele din Zonele 24/7.

* Cardul de debit VISA Electron Saving nu permite efectuarea tranzacț iilor în Internet.
1.8

Cardurile de debit VISA Classic destinate persoanelor fizice, care se emit în cadrul
Bă ncii din data de 14.07.2017, sunt urmă toarele:
- Cardul de debit VISA Flex card Active (termenul de valabilitate – 2 ani);

1.9
Cardul de debit VISA Flex card Active se emite aferent contului curent în cadrul Setului de
Servicii pentru utilizatorii activi ș i permite urmă toarele tipuri de operaț iuni:
- Retragere numerar la bancomate ș i terminale POS ale bă ncilor licenț iate, atât din RM cât ș i
peste hotare, inclusiv la bancomatele din Zonele de Autodeservire 24/7 ale Bă ncii (în continuare
Zona 24/7);
- Depunere numerar la bancomatele din Zonele 24/7;
- Achitare a produselor ş i serviciilor la POS terminale ale comercianţilor ş i prin intermediul
Internetului  la efectuarea operaț iunilor de achitare în Internet pe unele site-uri nu este necesară
autorizarea bă ncii sau introducerea codului CVV2);
- Vizualizare sold al contului aferent cardului la bancomatele (atât la ecran cât ș i în bonul
printat) bă ncilor licenț iate, atât din RM cât ș i peste hotare, inclusiv la bancomatele Zonelor 24/7;
- Printare mini-extras pentru ultimele tranzacț ii efectuate cu cardul respectiv la bancomatele
din Zonele 24/7;
- Depunere ș i retragere numerar prin convertire la bancomatele din Zonele 24/7, în cazul când
tipul monedei numerarului depus/retras diferă de tipul monedei contului aferent cardului de debit;
- Modificare a codului PIN la bancomatele din Zonele 24/7.
1.10 La depunerea numerarului la bancomatele din Zona 24/7 a Bă ncii, clientul persoana fizică va
selecta sursa fondurilor depuse în contul aferent cardului.
1.11 La bancomatele din Zonele 24/7 ale Bă ncii, convertirea are loc la cursul comercial al Bă ncii
aferent operaț iunilor cu carduri, care este afiș at pe site-ul oficial al Bă ncii.
1.12
La depunerea numerarului cu convertire la bancomatele din Zona 24/7, este utilizat cursul
comercial al Bă ncii aferent operaț iunilor cu carduri în vigoare în momentul efectuă rii operaț iunii. La
retragerea numerarului – suma retrasă va fi iniț ial blocată în cont la cursul comercial al Bă ncii aferent
operaț iunilor cu carduri valabil în momentul efectuă rii operaț iunii, iar la debitarea contului cu suma
retrasă (în procesul de clearing), va fi utilizat cursul comercial al Bă ncii aferent operaț iunilor cu
carduri valid în momentul efectuă rii debită rii.
1.13
În dependenț ă de tipul operaț iunii (vânzare sau cumpă rare valută ), clientul este atenț ionat
despre cursul utilizat pentru convertire, prin intermediul unui mesaj înscris la ecranul bancomatului, ș i
are posibilitatea să aleagă – să refuze efectuarea operaț iunii cu conversie sau să o accepte.
1.14
Cardurile de debit VISA Classic Contactless destinate persoanelor fizice, care se emit
în cadrul Bă ncii din data de 16.05.2018, sunt urmă toarele:
- FlexCard Contactless (termen de valabilitate 5 ani)
1.15
Cardul de debit VISA Flex card Contactless se emite aferent contului curent în cadrul
ofertei Bă ncii pentru utilizatorii activi ș i permite urmă toarele tipuri de operaț iuni:
- Retragere numerar la bancomate ș i terminale POS ale bă ncilor licenț iate, atât din RM cât ș i
peste hotare, inclusiv la bancomatele din Zonele de Autodeservire 24/7 ale Bă ncii (în
continuare Zona 24/7);
- Depunere numerar la bancomatele din Zonele 24/7;
- Achitare a produselor ş i serviciilor la POS terminale ale comercianţilor (atât cu contact cât ș i
contactless la POS terminalele care sunt dotate cu tehnologia contactless VISA PayWave)
ş i prin intermediul Internetului (la efectuarea operaț iunilor de achitare în Internet unele siteuri nu solicită introducerea codului CVV2);

- Vizualizare sold al contului aferent cardului la bancomatele (atât la ecran cât ș i în bonul
printat) bă ncilor licenț iate, atât din RM cât ș i peste hotare, inclusiv la bancomatele Zonelor
24/7;
- Printare mini-extras pentru ultimele 10 tranzacț ii efectuate cu cardul respectiv la bancomatele
din Zonele 24/7;
- Depunere ș i retragere numerar prin convertire la bancomatele din Zonele 24/7, în cazul când
tipul monedei numerarului depus/retras diferă de tipul monedei contului aferent cardului de
debit;
- Modificare a codului PIN la bancomatele din Zonele 24/7.
1.16
La depunerea numerarului la bancomatele din Zona 24/7 a Bă ncii, clientul persoana fizică va
selecta sursa fondurilor depuse în contul aferent cardului.
1.17
La bancomatele din Zonele 24/7 ale Bă ncii, convertirea are loc la cursul comercial al Bă ncii
aferent operaț iunilor cu carduri, care este afiș at pe site-ul oficial al Bă ncii.
1.18
La depunerea numerarului cu convertire la bancomatele din Zona 24/7, este utilizat cursul
comercial al Bă ncii aferent operaț iunilor cu carduri în vigoare în momentul efectuă rii operaț iunii.
La retragerea numerarului – suma retrasă va fi iniț ial blocată în cont la cursul comercial al Bă ncii
aferent operaț iunilor cu carduri valabil în momentul efectuă rii operaț iunii, iar la debitarea contului
cu suma retrasă (în procesul de clearing), va fi utilizat cursul comercial al Bă ncii aferent
operaț iunilor cu carduri valid în momentul efectuă rii operaț iunii.
1.19
În dependenț ă de tipul operaț iunii (vânzare sau cumpă rare valută ), clientul este atenț ionat
despre cursul utilizat pentru convertire, prin intermediul unui mesaj înscris la ecranul
bancomatului, ș i are posibilitatea să aleagă – să refuze efectuarea operaț iunii cu conversie sau
să o accepte.

1.20

Cardurile de debit VISA destinate clienț ilor business sunt urmă toarele:
-

Business Electron (termenul de valabilitate – 2 ani) – NU se emit din 15.04.2019;
Business Electron Cash-in (termenul de valabilitate – 2 ani) – NU se emit din 15.04.2019;
Business Classic Contactless (termenul de valabilitate – 5 ani) - se emit din 15.04.2019;
Business Classic Contactless Cash-in (termenul de valabilitate – 5 ani) - se emit din
15.04.2019.

1.21
Cardul de debit Visa Business Electron este prevă zut pentru clienț ii business, angajaţii
că rora sunt antrenaţi în deplasă ri de afaceri ş i execută plă ţi în numele companiei, atât în ţară cât ş i în
stră ină tate. În general, aceste carduri sunt folosite pentru a efectua plă ţi privind cheltuielile oficiale ale
angajaţilor pe seama companiei. Acest tip de card se emite aferent contului curent al companiei ș i
permite urmă toarele tipuri de operaț iuni:
Retragere numerar la bancomate ș i terminale POS ale bă ncilor licenț iate, atât din RM cât ș i
peste hotare, inclusiv la bancomatele din Zonele de Autodeservire 24/7 ale Bă ncii (în continuare
Zona 24/7);
Depunere numerar la bancomatele din Zonele 24/7;
Achitare a produselor ş i serviciilor la POS terminale ale comercianţilor ş i prin intermediul
Internetului;
Vizualizare sold al contului aferent cardului la bancomatele (atât la ecran cât ș i în bonul
printat) bă ncilor licenț iate, atât din RM cât ș i peste hotare, inclusiv la bancomatele Zonelor 24/7;
Printare mini-extras pentru ultimele tranzacț ii efectuate cu cardul respectiv la bancomatele
din Zonele 24/7;
Modificare a codului PIN la bancomatele din Zonele 24/7.
1.22
Cardul de debit Visa Business Electron Cash – in/Cardul de debit Visa Business
Classic Contactless Cash-in este prevă zut pentru clienț ii business, prin intermediul că ruia angajaț ii
lor/alte persoane autorizate de clienț ii business, au posibilitate să :
suplinească cu numerar contul curent aferent cardului la bancomatele din Zonele 24/7 ale
Bă ncii.
1.23
Cardul de debit Visa Business Classic Contactless este prevă zut pentru clienț ii business,
angajaţii că rora sunt antrenaţi în deplasă ri de afaceri ş i execută plă ţi în numele companiei, atât în

ţară cât ş i în stră ină tate. În general, aceste carduri sunt folosite pentru a efectua plă ţi privind
cheltuielile oficiale ale angajaţilor pe seama companiei.
Cardul Visa Business Classic Contactless este dotat cu tehnologia contactless. Pentru ca o
tranzacț ie contactless să aibă loc, Visa Business Classic Contactless trebuie să interacț ioneze cu un
POS terminal fă ră contact. În timpul acestei interacț iuni, se utilizează chei private pentru a se genera
semnă turi electronice ș i criptograme. Aceasta face ca tranzacț ia să fie sigură ca ș i o tranzacț ie cu
contact cu cip.
Cardul Visa Business Classic Contactless permite achitarea, fă ră contact, a cumpă ră turilor la POS
terminale care au insignă specială VISA (PayWave). Dacă POS terminalul nu este dotat cu
tehnologia contactless (VISA PayWave), atunci cardul Visa Business Contactless poate fi utilizat
similar unui card standard cu contact cip la POS terminal.
Celelalte operaț iuni posibile de efectuat cu cardul Visa Business Classic Contactless, sunt similare
cardului Visa Business Electron.
1.24. Limitele ș i comisioanele aferente tuturor cardurilor de tip Business sunt indicate în Tarifele ş i
limitele cardurilor bancare, emise de B.C. ProCredit Bank S.A. pentru Clientii Business în
vigoare.
2. Emiterea, validitatea, reemiterea cardului
2.1
Documentele necesare pentru emiterea cardului de debit VISA persoanelor fizice, sunt
urmă toarele:
Cerere de emitere card de debit VISA semnat de că tre titularul contului aferent cardului (sau
de că tre persoana împuternicită prin procură autentificată notarial cu drept de emitere card);
Actul de identitate valid al titularul contului aferent cardului (sau a persoanei împuternicite
prin procură autentificată notarial cu drept de emitere card);
Actul de identitate valid al deț ină torului cardului, în cazul când titularul contului aferent
cardului (sau persoana împuternicită prin procură autentificată notarial cu drept de emitere card)
diferă de deț ină torul cardului.
Totodată , persoana fizică trebuie să deț ină în cadrul Bă ncii set de servicii bancare.
2.2
Documentele necesare pentru emiterea cardului de debit VISA clienț ilor business, sunt
urmă toarele:
Cerere de emitere card de debit VISA semnată de că tre persoanele autorizate ale clientului
business, prezente în fiș a cu specimene de semnă turi/ș tampilă ;
Actul de identitate valid al deț ină torului cardului.
Totodată , clientul business trebuie să deț ină în cadrul Bă ncii un cont curent.
2.3
În maximum două să ptă mâni de la emiterea cardului, el poate fi eliberat clientului în agenț ia
Bă ncii aleasă de client ca destinatară . Clientul este înș tiinț at prin intermediul unui SMS informativ că
este gata cardul.
2.4
Deţină torul cardului va primi cardul nou, instrucț iunea utilizatorului ş i codul PIN de activare într-un plic sigilat, de la personalul autorizat al Bă ncii din agenț ia în care a solicitat eliberarea
cardului.
2.5
Deț ină torul cardului, după ce primeș te plicul sigilat, va efectua urmă torii paș i, în cadrul
agenț iei în care l-a primit:
va verifica plicul sigilat să fie intact;
va deschide plicul sigilat ș i va verifica cardul să fie intact;
va semna pe verso cardului;
îș i va genera de sine stă tă tor codul PIN personal la bancomatele din cadrul Zonei 24/7 a
aceleiaș i agenț ii, utilizând codul PIN de activare oferit de Bancă , în maximum 20 de minute din
momentul eliberă rii cardului.
2.6
Pentru a-ș i genera de sine stă tă tor, în mod repetat, codul PIN personal aferent cardului să u
la bancomatele Bă ncii, clientul se va apropia de orice bancomat din Zonele 24/7 ș i va efectua
modificarea codului PIN.
2.7
În cazul dacă clientul nu-ș i aminteș te codul PIN, iniț ial, el va contacta Contact Centru, la tel.
0800-000-10 (de pe teritoriul ț ă rii) sau (+373) 022-27-07-07 (de pe teritoriul ț ă rii ș i de peste hotare).
2.8 Cardul de debit VISA este valabil pentru o perioadă de 2, 3 sau 5 ani (în dependenţă de tipul
cardului) începând cu luna înregistră rii cererii în sistemul informaţional al Bă ncii, conform Tarifelor ş i

limitelor cardurilor bancare, emise de Bancă , ş i la expirarea acestei perioade, la cererea deţină torului,
cardul va fi reemis pentru alţi 2, 3 sau 5 ani (în dependenţă de tipul cardului).
2.9 Banca recomandă ca solicitarea pentru reemiterea cardului să fie înaintată de că tre titularul
contului aferent cardului cu cel puţin două să ptă mâni înainte de expirarea termenului de valabilitate al
cardului, pentru a avea posibilitatea de utilizare a cardului fă ră întrerupere.
2.10 Titularul contului aferent cardului are două posibilită ț i de a solicita reemiterea cardului:
să se adreseze la cea mai apropiată agenț ie a Bă ncii, în timpul programului de lucru, pentru
a fi identificat de că tre angajatul specializat al Bă ncii, prin intermediul actului de identitate valid
prezentat în original;
să contacteze Contact Centru din cadrul BC “ProCredit Bank” S.A. la numă rul de tel. 0800000-10 (de pe teritoriul ț ă rii) sau (+373) 022-27-07-07 (de pe teritoriul ț ă rii ș i de peste hotarele ei),
pentru a fi identificat de că tre angajatul specializat al Bă ncii, prin intermediul întrebă rii/ră spunsului
secret.
Important! Clientul business poate să solicite reemiterea cardului de debit Visa Business
Electron/Visa Business Electron cash-in numai prin intermediul unei cereri semnate de că tre
persoanele autorizate cu drept de semnă tură , în cadrul agenț iei Bă ncii. Totodată , dacă cardul spre
reemitere nu se mai emite în cadrul Bă ncii sau clientul doreș te un alt tip de card, la fel, clientul
urmează să se apropie de orice subdiviziune a Bă ncii pentru a-ș i emite un card nou.
2.11 Deț ină torul cardului va primi cardul reemis ș i codul PIN de activare de la personalul autorizat al
Bă ncii în agenț ia în care a solicitat eliberarea cardului.
3
Drepturile titularului contului aferent cardului de debit VISA
3.1
Titularul contului aferent cardului are dreptul să primească extrasul de cont, care reflectă
toate operaţiunile efectuate pe parcursul perioadei precedente;
3.2
În caz de dispute, să primească de la Bancă temeiul debită rii mijloacelor bă neş ti din cont;
3.3
Titularul contului aferent cardului are dreptul să ceară emiterea unuia sau mai multor carduri
adiţionale, dacă pe contul să u, la care este ataş at cardul, sunt autorizate una sau mai multe
persoane. Pentru fiecare persoană autorizată poate fi deschis câte un singur card adiț ional de acelaş i
tip.
4
Obligaţiile titularului contului aferent cardului/Deţină torului de card de debit VISA
4.1
Să indice datele corecte în cerere ş i să comunice Bă ncii despre orice schimbare survenită
ulterior, adresându-se la orice agenț ie a Bă ncii în timpul programului de lucru;
4.2
Să utilizeze cardul de debit VISA în limitele soldului contului;
4.3
Să anunț e imediat Contact Centru al Bă ncii despre pierderea/furtul cardului de debit VISA
sau despre altă situaţie de urgenţă la tel. 0800-000-10 (de pe teritoriul ț ă rii) sau (+373) 022-27-07-07
(de pe teritoriul ț ă rii ș i de peste hotare), sau să se adreseze la cea mai apropiată agenț ie a Bă ncii în
timpul programului de lucru. Totodată , clientul persoana fizică va bloca urgent cardul prin intermediul
aplicaț iei Mobile Banking;
4.4
Să activeze serviciul Roaming la telefonul mobil când pleacă peste hotarele RM, pentru a
putea primi toate SMS notifică rile aferente operaț iunilor efectuate cu cardul;
4.5
Din moment ce Banca publică noile modifică ri în Regulile prezente, în Condiț iile generale
de prestare a serviciilor pentru clienț i persoane fizice ș i clienț i business în cadrul BC
”ProCredit Bank” S.A. ş i în Tarife ş i limite aferent cardurilor bancare pentru clienț i persoane
fizice ș i clienț i business, emise de BC ”ProCredit Bank” S.A., Deţină torul cardului de debit VISA
este obligat să anunţe Banca asupra opţiunii sale până la intrarea în vigoare a modifică rilor. În caz
contrar, Banca va admite că Deţină torul de card a acceptat prevederile modificate.
4.6
Să asigure siguranţa cardului ş i a codului PIN ş i să nu le transmită persoanelor terţe, inclusiv
ș i copiile cardului de debit VISA;
4.7
Deţină torul cardului de debit VISA va pă stra toate cecurile ş i bonurile de la tranzacţiile
efectuate cu cardul ca dovadă a tranzacţiei efectuate, cel puţin până când tranzacţia este verificată
pe extrasul de cont aferent cardului;
4.8
În anumite condiţii (inclusiv, dar nelimitându-se la utilizarea cardului sub limitele autorizate în
tranzacţii offline, fă ră autorizaţie corespunză toare) suma tranzacţiilor poate depă ş i disponibilul din
cont (overdraft neautorizat). Astfel, overdraftul neautorizat trebuie rambursat imediat Bă ncii de că tre
Deţină tor. Banca va reţine comision de penalizare conform listei de preţuri a Bă ncii. Dacă overdraftul
neautorizat nu este închis de că tre client în termen de 30 de zile din data tranzacţiei, cardul de debit

VISA va fi blocat de că tre Bancă ş i se va aplica penalitate. Titularul contului aferent cardului de debit
VISA acceptă ca toate aceste penalită ţi să fie debitate din contul să u;
4.9
În cazul în care cardul de debit VISA a fost închis, să -l restituie Bă ncii;
4.10
Să utilizeze codul de autentificare (CVV2) pentru a se autentifica în calitate de deţină tor al
cardului de debit VISA la fiecare tranzacţie efectuată pe site-urile care solicită verificarea CVV2, în
cazul în care nu s-a convenit la modificarea condiţiei sus-menţionate;
4.11
În orice caz, restituirea cardului de debit VISA ş i refuzul de utilizare a lui, nu va afecta
obligaţiile deţină torului de card.
4.12
Să ia cunoș tinț ă cu modul de procesare a tranzacț iilor efectuate cu cardul de debit VISA, ș i
cu procesul de conversie valutară în cadrul efectuă rii tranzacț iilor transfrontaliere prin intermediul
cardului respectiv,
accesând urmă torul link
pe pagina oficială
web a
Bă ncii
http://www.procreditbank.md/ro/page/2278. Cursul comercial al Bă ncii utilizat în tranzacț iile cu cardul,
în cazul când valuta operaț iunii, valuta contului aferent cardului de debit VISA ș i/ori valuta decontă rii
prin sistemul de plată sunt diferite, poate fi vizualizat zilnic pe site-ul oficial al Bă ncii
www.procreditbank.md.
Notă ! Nu se recomandă pă strarea cardului în imediata apropiere a unui magnet sau a unui telefon
mobil pentru a evita demagnetizarea benzii magnetice.
5
Responsabilită ţile titularului contului aferent cardului/Deţină torului cardului de debit
VISA
5.1
Titularul contului aferent cardului poartă ră spundere pentru toate operaţiunile efectuate de
că tre persoanele autorizate prin intermediul cardului de debit VISA adiţional;
5.2
Deţină torul cardului poartă ră spundere pentru toate prejudiciile materiale cauzate Bă ncii în
rezultatul încă lcă rii prezentelor Reguli;
5.3
Deţină torul de card poartă ră spundere legală deplină pentru posibilele utiliză ri
necorespunză toare ale cardului să u;
5.4
Deţină torul de card este responsabil de toate operaţiunile executate prin utilizarea cardului de
debit VISA, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, Condiț iile generale de prestare a
serviciilor pentru clienț i persoane fizice ș i clienț i business în cadrul BC ”ProCredit Bank” S.A.
ş i Regulile privind condiț ii de emitere ș i deservire a cardurilor pentru clienț i persoane fizice ș i
clienț i business emise de BC ”ProCredit Bank” S.A.
6
Mă surile care urmează a fi întreprinse de deţină torul de card de debit VISA în vederea
prevenirii cazurilor de fraudă aferente utiliză rii cardurilor
6.1
Evitarea utiliză rii combinaț iilor de cifre uș or de dezvă luit de o terț ă persoană la generarea
codului PIN personal (atât în momentul iniț ial de activare, cât ș i în momentul modifică rii acestui PIN la
bancomatele din Zonele 24/7 de că tre client), precum ar fi spre exemplu – ultimele cifre ale numă rului
de telefon sau data de naș tere a deț ină torului de card de debit VISA;
6.2
Pă strarea cardului în condiţii ce ar exclude copierea datelor de pe card, deteriorarea,
pierderea sau furtul acestuia;
6.3
Semnarea cardului pe verso cu pixul, în locul indicat, imediat la primirea acestuia;
6.4
Memorarea ş i pă strarea în secret a codului PIN, fă ră a fi înscris pe hârtie sau oricare alt
suport electronic (telefon, calculator, etc), ș i nicidecum pe card;
6.5
Utilizarea (aplicarea) codului PIN astfel încât acesta sa nu poată fi vă zut sau identificat de
că tre alte persoane (spre ex. - prin acoperirea cu mâna liberă a mânii care introduce codul PIN);
6.6
Evitarea comunică rii codului PIN persoanelor terț e, inclusiv ș i rudelor, angajaț ilor Bă ncii,
autorită ț ilor de aplicare a legii (poliț ia, etc), cât ș i casierilor centrelor comerciale ș i deservire – aceasta
garantează siguranț a mijloacelor bă neș ti ale deț ină torului de card;
6.7
Utilizarea ş i pă strarea codului de autentificare (CVV2) astfel încât să nu poată fi utilizat de
persoane terţe;
6.8
Preluarea cardului ș i a chitanţei după fiecare tranzacţie efectuată ş i verificarea cu atenţie a
informaţiei evidenţiate pe aceasta (data, numă rul cardului, numele / prenumele, suma tranzacţiei),
inclusiv pentru tranzacț iile eș uate;
6.9
Pă strarea acestor chitanţe ş i verificarea periodică (cel puț in lunar) a acestora cu tranzacţiile
reflectate în extrasul de cont aferent cardului de debit VISA;
6.10
Solicitarea efectuă rii operaţiunilor la comerciant /ghiş eul bă ncii numai în prezenţa sa;

6.11
Evitarea divulgă rii informaţiei confidenţiale, precum datele inscripț ionate pe cardul bancar sau
datele personale ale deț ină torului de card, prin telefon ş i alte modalită ţi de comunicaţie, indiferent prin
ce cale a parvenit solicitarea - prin poș ta electronică , poș ta obiș nuită sau prin telefon mobil (SMS);
6.12
Evitarea accesă rii link-urilor de pe oricare web site, chiar dacă aparent ar fi link la pagina
oficială web a Bă ncii. Prezenț a acestor link-uri este o tentativă frauduloasă de a primi datele
personale ale deț ină torului de card. Dacă astfel de solicită ri (inclusiv ș i acelea indicate în pct. 6.11 din
prezentele Reguli) au fost primite de că tre deț ină torul cardului de debit VISA sau astfel de link-uri
sunt prezente pe paginile web, nici într-un caz nu trebuie să ră spundă la ele ș i imediat să anunț e
Banca despre aceasta;
6.13
Verificarea urgentă a soldului contului aferent cardului de debit VISA în cazul eş uă rii
tranzacţiei;
6.14
Adresarea imediată la Bancă , în cazul când deț ină torul de card are suspecț ia că codul PIN a
fost dezvă luit de o terț ă persoană . El va contacta Contact Centru din cadrul BC “ProCredit Bank” S.A.
la numă rul de tel. 0800-000-10 (de pe teritoriul ț ă rii) sau (+373) 022-27-07-07 (de pe teritoriul ț ă rii ș i
de peste hotarele ei) sau se va apropia în cea mai apropiată agenț ie a Bă ncii, ș i va solicita generarea
codului PIN nou. Clientul iniț ial va fi identificat de că tre personalul autorizat al Bă ncii ș i apoi i se va
oferi posibilitatea de a-ș i genera un cod PIN nou, de sine stă tă tor la bancomatele din Zonele 24/7 ale
Bă ncii. Totodată , clientul persoana fizică va bloca urgent cardul prin intermediul aplicaț iei Mobile
Banking;
6.15
Să efectueze tranzacț ii securizate cu cardul de debit VISA pe site-urile care utilizează
serviciul Verified by VISA.
6.16
Pă strarea opț ională a cardului cu funcț ionalitate contactless în portofel special de blocare a
antenei care transmite datele de pe chipul cardului că tre POS terminal cu funcț ionalitate contactless
(”RFID blocking wallet”);
7
Modalită ţile de înaintare de că tre Deţină tor sau titular al contului aferent cardului de
debit VISA ş i de examinare de că tre Bancă a reclamaţiilor privind utilizarea cardurilor, inclusiv
a celor privind contestarea unor operaţiuni efectuate prin intermediul cardurilor
7.1
Disputele ce ţin de orice tranzacţie nu-l scutesc pe Deţină torul de card de responsabilitatea
de a achita toate obligaţiile financiare prevă zute pentru astfel de tranzacţii. În cazul orică ror
nemulţumiri privind calitatea ş i cantitatea bunurilor procurate cu cardul de la comercianţi, Deţină torul
de card trebuie să soluţioneze această dispută cu comerciantul. Banca nu este responsabilă de
calitatea ş i cantitatea bunurilor sau serviciilor achitate cu cardul de debit VISA, iar astfel de dispute cu
comerciantul nu-l scuteş te pe Deţină torul de card de obligaţia de a achita sumele tranzacţiilor ş i
tarifele.
7.2
Banca va primi, va înregistra ş i va examina reclamaţiile privind utilizarea cardurilor în
conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare ş i cu normele sistemului de plă ţi cu carduri
bancare. Banca se obligă să aducă la cunoş tinţa reclamantului decizia luată .
7.3
În cazul depistă rii unor neconcordanț e între informaț ia reflectată în extrasul de cont aferent
cardului de debit VISA ș i chitanț elor tranzacț iilor efectuate în această perioadă , Deț ină torul cardului
poate solicita, în baza unei cereri scrise, investigarea unor tranzacţii indicate în extrasul să u de cont
aferent cardului de debit VISA în termenii indicaţi în pct.8 în prezentele Reguli, la orice agenț ie a
Bă ncii ș i ataș area copiilor documentelor confirmative sau în original, dacă aceasta este necesar
pentru investigarea tranzacț iei.
7.4
Banca va examina tranzacţia contestată în decurs de 30 de zile calendaristice, acumulând
informaţii justificative ş i va lua o decizie pe care o va aduce la cunoş tinţa clientului.
8
Perioada de timp în care o operaţiune efectuată prin intermediul cardului poate fi
contestată
8.1
Clientul are dreptul de a contesta în formă scrisă tranzacţiile reflectate în extrasul din cont
aferent cardului de debit VISA, care au avut loc cu cel mult 13 luni în urmă .
9
Identificarea prin codul PIN/codul CVV2/serviciul Verified by VISA
9.1
Utilizând cardul de debit VISA la un bancomat sau terminal POS, Deţină torul de card trebuie
întotdeauna să se identifice prin introducerea codului PIN, cu excepț ia tranzacț iilor contactless
efectuate la POS terminalele comercianț ilor, care până la anumite limite de sume nu solicită

introducerea codului PIN (limitele sunt indicate în Tarifele de emitere ș i deservire a cardurilor în
cadrul BC ”ProCredit Bank” S.A., atât pentru clienț i persoane fizice cât ș i clienț i business).
9.2
La achitarea bunurilor ş i serviciilor cu cardul de debit VISA (ce permit astfel de operaț iuni) pe
paginile de Internet ale comercianţilor, care acceptă VISA, Deț ină torul cardului se va identifica prin
introducerea codului CVV2 pentru a se autentifica.
9.3
În cazul utiliză rii cardului de debit, cu posibilită ț i de efectuare a tranzacţiilor prin Internet,
Deţină torul de card are dreptul de a refuza temporar sau permanent utilizarea codului de autentificare
(CVV2) prin completarea în acest sens a formularului tipizat la orice agenț ie a Bă ncii, sau contactând
Contact Centru la tel. 0800-000-10 (de pe teritoriul ț ă rii) sau (+373) 022-27-07-07 (de pe teritoriul ț ă rii
ș i de peste hotare).
9.4
Pe site-urile care utilizează serviciul Verified by VISA, Deț ină torul cardului de debit VISA care
permite operaț iuni în Internet, are posibilitatea să se înregistreze ș i ulterior, prin autentificare, să
efectueze tranzacț ii securizate pe Internet. Detalii referitoare la modul de înregistrare ș i utilizare a
serviciului Verified by VISA, pot fi gă site pe pagina oficială web a Bă ncii www.procreditbank.md.
10
Procesarea tranzacţiei
10.1
Toate tranzacţiile de debit cu cardul de debit VISA (cu excepț ia operaț iunilor de numerar la
bancomate, care au loc on line, într-o singură etapă ) vor fi reflectate de Bancă în contul aferent
cardului în două etape:
- în momentul realiză rii tranzacţiei, suma se blochează automat în contul clientului aferent
cardului;
- în momentul confirmă rii tranzacţiei de că tre Banca acceptantă în sistemul de decontare VISA
(clearing), suma iniț ial blocată automat în contul deț ină torului de card se decontează din contul
respectiv.
10.2
În cazul în care contul aferent cardului are statut de cont inactiv, nu va fi posibil de efectuat
careva operaț iuni de retragere/depunere a numerarului sau de achitare prin intermediul cardului de
debit VISA. Pentru activarea contului va fi necesară prezenț a clientului în oricare agenț ie a Bă ncii în
timpul programului de lucru, unde, după identificare, contul va fi activat, sau clientul va contacta
Contact Centru la numă rul de telefon 0800-000-10 (de pe teritoriul ț ă rii) sau (+373) 022-27-07-07 (de
pe teritoriul ț ă rii ș i de peste hotare), ș i în urma identifică rii, contul va fi activat.
10.3
În cazul în care valuta tranzacţiei diferă de valuta contului aferent cardului de debit VISA,
suma blocată în cont în momentul realiză rii tranzacţiei va fi diferită de suma tranzacț iei în momentul
debită rii contului aferent cardului, în dependenț ă de cursul de schimb valutar din momentul efectuă rii
tranzacț iei ș i din momentul debită rii contului aferent cardului, atât a companiei VISA, cât ș i a Bă ncii.
Cu excepț ia operaț iunilor cu conversie efectuate la bancomatele Bă ncii, unde la
debitarea/completarea contului se utilizează cursul de schimb valutar din momentul efectuă rii
tranzacț iei, care este cursul de schimb valutar pentru operaț iuni carduri al Bă ncii.
10.4
Cursul comercial de schimb valutar al Bă ncii utilizat la operaț iunile cu cardul este afiș at pe
pagina principală a site-ului oficial al Bă ncii www.procreditbank.md, ș i el este modificat zilnic (în zilele
lucră toare) la ora 10:00. Astfel, pâna la ora 10:00 în ziua curentă , cursul de schimb valutar afiș at va
corespunde cu cel din ziua precedentă , stabilit la ora 10:00.
10.5
Pe parcursul zilelor de odihnă , cursul de schimb valutar comercial al Bă ncii, utilizat la
operaț iunile efectuate cu cardul, va corespunde cu cel din ultima zi lucră toare (dinainte de zilele de
odihnă ) stabilit la ora 10:00.
10.6
Totodată , Banca îș i rezervă dreptul de a modifica cursul de schimb valutar pe parcursul zilei,
în dependenț ă de situaț ia existentă pe piaț a bancară .
11
Tarifele cardului de debit VISA
11.1
Deţină torul de card se obligă să achite toate tarifele, cheltuielile ş i comisioanele, reieş ind din
durata utiliză rii cardului ş i autorizează Banca de a debita contul să u curent sau de economii prin
suma orică rei tranzacţii, plă ţi sau tarife, aplicate conform utiliză rii cardului în Republica Moldova ş i în
stră ină tate, în conformitate cu Tarife de emitere ș i deservire carduri pentru clienț i persoane
fizice ș i pentru clienț i business emise de BC ”ProCredit Bank” S.A. ş i Tarife ș i Comisioane
privind prestarea serviciilor că tre clienț i Persoane Fizice.
12
Cardurile de debit VISA pierdute ş i furate
12.1
În cazul pierderii sau a furtului cardului de debit VISA, Deţină torul de card poartă ră spundere
pentru orice pierderi apă rute înaintea informă rii Contact Centru al BC “ProCredit Bank” S.A la

numă rul de tel.0800-000-10 (de pe teritoriul ț ă rii) sau (+373) 022-27-07-07 (de pe teritoriul ț ă rii ș i de
peste hotare) sau să se adreseze la cea mai apropiată agenț ie a Bă ncii. Totodată , clientul persoana
fizică va bloca urgent cardul în aplicaț ia Mobile Banking.
12.2
Dacă Deţină torul de card consideră că i-a fost furat cardul, atunci el trebuie să raporteze
acest furt celui mai apropiat post de poliţie.
12.3
În cazul în care cardul raportat drept card pierdut a fost recuperat, Deţină torul cardului trebuie
să informeze Banca apelând Contact Centru al BC “ProCredit Bank” S.A la numă rul de tel.0800-00010 (de pe teritoriul ț ă rii) sau (+373) 022-27-07-07(de pe teritoriul ț ă rii ș i de peste hotare) sau să se
adreseze la cea mai apropiată agenț ie a Bă ncii, ş i să anunţe despre recuperare. Cardul urmează a fi
distrus ș i clientului i se va deschide un card nou.
13
Închiderea /blocarea/generare cod PIN de acticvare a cardului de debit VISA
13.1
Banca îş i rezervă dreptul de blocare a cardului în orice moment fă ră a explica motivele. În
acest caz, Deţină torul de card va fi informat de că tre Bancă ș i va înceta imediat să utilizeze cardul ş i-l
va înapoia Bă ncii, în caz de solicitare a Bă ncii. Deţină torul de card este responsabil pentru orice
prejudicii rezultate în urma încercă rii de a utiliza cardul de debit VISA după ce acesta a fost blocat de
că tre Bancă .
13.2
Deţină torul de card poate bloca/debloca cardul în orice moment accesând aplicaț ia Mobile
Banking (numai clienț ii persoane fizice, unde va bloca/debloca cardul 24/7 de sine stă tă tor la
necesitate) sau contactând Contact Centru al BC “ProCredit Bank” S.A la numă rul de tel.0800-000-10
(de pe teritoriul ț ă rii) sau (+373) 022-27-07-07 (de pe teritoriul ț ă rii ș i de peste hotare). Persoanele
terţe nu pot bloca sau debloca cardul. Numai Deţină torul cardului sau titularul contului aferent
cardului de debit VISA poate bloca sau debloca cardul, după ce este identificat. În cazul cardului de
debit VISA Business, deț ină torul cardului ș i persoanele autorizate la contul ataș at la card pot solicita
blocarea cardului printr-un apel telefonic la Contact Centru sau adresându-se la oricare dintre
subdiviziunile Bă ncii, autentificându-se prin documente de identitate sau utilizând întrebarea ş i
ră spunsul secret. Numai Administratorul companiei/persoana autorizată prin procură pe cont la care
este ataș at cardul poate debloca cardul printr-un apel telefonic la Contact Centru sau adresându-se
la oricare dintre subdiviziunile Bă ncii, autentificându-se prin documente de identitate sau utilizând
întrebarea ş i ră spunsul secret.
13.3
Banca va oferi, la solicitarea Deț ină torului de card, un cod PIN de activare prin intermediul
că ruia, acelaș i Deț ină tor de card îș i va genera de sine stă tă tor un cod PIN personal nou, la
bancomatele din Zonele 24/7 ale Bă ncii.
13.4
Deţină torul de card poate rezilia contractul în orice moment, cu condiț ia ca în cont nu sunt
careva sume blocate în urma tranzacț iilor efectuate cu cardul, vizitând agenț ia Bă ncii, depunând o
cerere în scris privind închiderea cardului ş i întoarce cardul la Bancă , pentru ca acesta ulterior să fie
distrus.
13.5
Utilizarea unui card de debit VISA blocat, nevalabil, sau utilizarea cardului în scopuri ilegale
este strict interzisă ş i poate avea consecinţe grave, până la ră spundere penală a utilizatorului, care
va fi responsabil de prejudiciile cauzate.
13.6
În conformitate cu legislaț ia în vigoare, persoanele fizice nu au drept de a efectua operaț iuni
prin intermediul cardului, care după natura lor sunt caracteristice persoanelor juridice.
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