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Regulile  

de utilizare a cardurilor bancare  

emise de BC “UNIBANK” S.A. 

 
      Prezentele Reguli sunt stabilite în conformitate cu „Regulamentul cu 

privire la cardurile bancare” - Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii 

Naţionale a Moldovei nr. 62 din 24.02.2005 (cu modificările ulterioare), cu 
Regulile sistemelor internaţionale de plăţi VISA International şi MasterCard 

Worldwide, cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, şi care sunt parte 

integră a Contractului privind deservirea persoanelor fizice cu cardurile 
bancare ale sistemelor internaţionale de plăţi VISA International şi MasterCard 

Worldwide. 

 
Semnificaţia noţiunilor: 

Card bancar – suport de informaţie standardizat şi personalizat prin 

intermediul căruia Deţinătorul are acces la distanţă la contul său pentru 
efectuarea tranzacţiilor permise de Bancă. 

Сard de credit – card, prin intermediul căruia Deţinătorul dispune de 

mijloacele băneşti oferite de Bancă sub forma unei linii de credit. 
Card de debit – card, prin intermediul căruia Deţinătorul dispune de 

mijloacele băneşti proprii depozitate la Bancă, şi care oferă posibilitatea 

acordării unei facilităţi în formă de descoperit de cont (overdraft) în cazul 

insuficienţei mijloacelor băneşti în contul acestuia. 

Contul cardului – cont deschis pe numele unei persoane fizice sau juridice 

pentru reflectarea  tranzacţiilor efectuate prin intermediul cardului. 
Operaţiune cu cardul – orice acţiune de utilizare a cardului pentru plata 

mărfurilor şi serviciilor, ridicarea numerarului sau obţinerea informaţiei despre 

situaţia contului, rezultatul cărui fapt este debitarea sau creditarea contului 
clientului. 

Deţinător principal – Deţinătorul cardului, pe numele căruia în Bancă este 
deschis contul de card. 

Deţinător suplimentar – Deţinătorul cardului, care este împuternicit de către 

Deţinătorul principal al cardului să efectueze operaţiuni pe contul cardului. 
Numărul personal de identificare a Deţinătorului de card (denumit 

prescurtat conform uzanţelor internaţionale - PIN) – numărul personal de 

identificare utilizat în scopul identificării Deţinătorului, şi considerat drept 
echivalent electronic a semnăturii Deţinătorului de card. 

Extras din cont – document în care sunt reflectate tranzacţiile efectuate cu 

cardul bancar şi soldul curent din contul de card, precum şi orice altă 
informaţie pe care Banca o consideră necesară spre informarea Deţinătorului. 

Descoperit de cont (overdraft) – situaţia în care suma tranzacţiilor sau 

comisionul Băncii depăşeşte mărimea soldului din cont. 
Bancomat (denumit prescurtat conform uzanţelor internaţionale - ATM) – 

dispozitiv destinat autodeservirii Deţinătorilor de carduri bancare, care permite 

acestora retragerea mijloacelor băneşti în numerar din conturi de card si 
informarea privind situaţia conturilor şi a operaţiunilor efectuate prin 

intermediul cardurilor bancare. 

Terminal (denumit prescurtat conform uzanţelor internaţionale – POS 

terminal) – dispozitiv destinat deservirii Deţinătorilor de carduri bancare, 

instalat la o bancă sau la un comerciant, care permite citirea datelor de pe 

suportul cardului bancar, procesarea datelor referitoare la operaţiunea iniţiată, 
informarea privind situaţia contului de card. 

1.  Dispoziţii generale 
1.1. Obţinerea dreptului de utilizare a cardului se face prin completarea şi 
semnarea de către Deţinător a Cererii pentru deschiderea contului şi 

obţinerea cardului bancar (în continuare Cerere). 

1.2. Banca eliberează cardul Deţinătorului numai după achitarea plăţii pentru 

deservirea anuală şi depunerea contribuţiei iniţiale minime conform Tarifelor 

stabilite. 

1.3. Cardul este proprietatea Băncii, fiind transmisă Deţinătorului cu drept de 
folosinţă, şi este restituită Băncii la prima cerere. 

1.4. Cardul urmează a fi utilizat în exclusivitate de către persoana a cărei 

nume şi prenume sunt imprimate pe card. 
1.5. Cardul şi codul PIN sunt utilizate de către Deţinător în strictă 

conformitate cu Regulile de utilizare. La eliberarea cardului Deţinătorul va 
primi plicul cu codul PIN, integritatea căruia trebuie verificată de către 

Deţinător. În cazul depistării deteriorării plicului Deţinătorul este obligat să  

solicite eliberarea unui nou plic cu codul PIN. 
1.6. Dacă după primirea plicului cu codul PIN Deţinătorul îl deteriorează, 

astfel încît devine indescifrabil, este obligatorie reemiterea cardului şi a unui 

nou cod PIN, cu aplicarea Tarifelor Băncii în vigoare. 
1.7. Codul PIN este un cod personal, care, la fiecare utilizare, prezintă 

acordul Deţinătorului pentru decontarea contului său. Astfel codul PIN nu se 

divulgă altor persoane. 
1.8. Codul PIN se aplică la efectuarea tranzacţiilor cu cardul la bancomate şi 

POS-terminale. În cazul dacă Deţinătorul îl culege incorect de 3 ori 

consecutiv cardul va fi blocat. 
1.9. Deţinătorul cardului beneficiază  de următoarele servicii: 

- efectuarea plăţilor prin virament cu utilizarea cardului pentru achitarea 

mărfurilor şi serviciilor; 
- completarea contului de card în numerar sau prin virament pe teritoriul 

Republicii Moldova şi din străinătate; 

- eliberarea din cont a numerarului în valuta naţională şi valuta străină; 

- alte servicii elaborate de către Bancă şi sistemele internaţionale de plăţi. 

1.10. Informaţia privind disponibilul de mijloace bănesti în contul de card 

Deţinătorul o poate obţine prin intermediul POS-terminalelor, bancomatelor, 

Serviciul asistenţă clientelă (24/24): (+373) 22 222-570, serviciului 

Internet-banking, sau prin obţinerea extrasului din cont de la persoana 
responsabilă a Băncii. 

1.11. Deţinătorul cardului împuterniceşte Banca să ducă evidenţa şi să 

execute decontarea tranzacţiilor efectuate prin contul de card:  
- cu suma serviciilor şi mărfurilor procurate cu utilizarea cardului; 

- cu suma operaţiunilor efectuate la bancomate; 

- cu suma comisioanelor spre achitare conform Tarifelor Băncii. 
1.12. Condiţiile de evidenţă a contului de card: 

- este reglementată de legislaţia RM şi reglementările BNM; 

- este gestionată în valuta indicată în Cerere; 
- mijloacele băneşti din cont pot fi utilizate numai pentru decontările 

operaţiunilor cu cardul; 

- descoperitul de cont (overdraft) pentru contul de card se permite doar cu 
acordul Băncii; 

1.13. În cazul în care valuta tranzacţiei diferă de valuta contului de card 

Banca va debita suma tranzacţiei din contul Deţinătorului, convertită după 
cum urmează: 

a) în cazul efectuării tranzacţiei pe teritoriul RM – la cursul comercial pentru 
operaţiuni cu carduri stabilit de Bancă la data procesării tranzacţiei; 

b) în cazul efectuării tranzacţiei în străinătate – la cursul de schimb stabilit de 

sistemele internaţionale de plăţi la data procesării tranzacţiei. 
1.14. Termenul de valabilitate a cardului este stabilit prin decizia Băncii, care 

expiră în ultima zi a lunii şi al anului indicat pe card. La expirarea termenului 

de valabilitate Deţinătorul este în drept să reînnoiască utilizarea cardului în 
baza unei cereri adresate Băncii privind eliberarea unui nou card şi a plicului 

cu codul PIN pe numele său.  

2.  Drepturile şi obligaţiunile Deţinătorului 
2.1.    Deţinătorul este în drept: 

2.1.1. Să primească lunar extrase din contul de card care reflectă 

operaţiunile efectuate timp de o lună.  

2.1.2. Să solicite Băncii emiterea, reemiterea, blocarea sau deblocarea 

cardului pricipal şi/sau suplimentar.  

2.1.3. Să beneficieze de toate serviciile cu privire la cardurile bancare 

prestate de către Bancă. 
2.1.4. Să înainteze reclamaţii, motivul cărora sunt tranzacţiile neacceptate. 

Pentru aceasta Deţinătorul cardului trebuie să prezinte copia chitanţei 

privind plăţile efectuate prin card, şi informaţia corespunzătoare despre 
cazul dat.  

2.1.5. Să solicite Băncii motivarea debitării contului în cazul apariţiei 
situaţiilor de conflict timp de 30 de zile din data efectuării operaţiunii (nr. 

de tel.: (+373) 22 222-570).  

2.1.6. Să accepte sau să nu accepte modificările şi/sau completările la 
prezentele Reguli şi a Tarifelor stabilite de Bancă. Neanunţarea opţiunii în 

termenul stabilit în pct. 2.1.7. se consideră acceptarea lor. 

2.1.7. În cazul neacceptării modificărilor şi/sau completărilor la prezentele 
Reguli şi a Tarifelor Băncii Deţinătorul este obligat să anunţe Banca pînă 

la intrarea în vigoare a acestora, să restituie Băncii cardul bancar, iar 

Banca va restitui Deţinătorului soldul disponibil din contul de card. 

2.2.   Deţinătorul se obligă: 

2.2.1. Să indice date autentice la completarea Cererii şi să informeze în 

scris Banca despre orice modificare ale acestora în decurs de 10 zile din 
data modificării lor. 

2.2.2.  Să nu transmită cardul şi să nu divulge codul PIN persoanelor terţe. 

2.2.3. Să restituie cardul Băncii în decurs de 10 zile de la data expirării 
termenului, precum şi din momentul primirii avizului Băncii privind 

anularea cardului bancar înainte de termen. 

2.2.4. Să nu depăşească limitele stabilite prin Lege privind reglementarea 

valutară, conform căreia Deţinătorul este în drept să utilizeze mijloacele 

băneşti în limitele soldului din cont, cu respectarea următoarelor restricţii: 

- retragerea în numerar peste hotarele RM în sumă care nu depăşeşte 
10000-00 Euro (sau echivalentul) în decurs de o lună; 

- achitarea mărfurilor şi serviciilor la comercianţii din străinătate în limita 

soldului din cont; 
- este interzisă efectuarea operaţiunilor de tipul “quasi-cash” (achitarea 

jocurilor de hazard, loterii, cazino) cu utilizarea cardului. În cazul 

supraconsumului de mijloace băneşti, Banca este în drept să blocheze 
cardul. Bilanţul cardului principal este comun pentru toate Cardurile 

suplimentare.  

2.2.5. Să verifice corectitudinea documentului de evidenţă imprimat (cecul 
sau bonul de casă) la achitarea mărfurilor şi serviciilor, şi anume: numărul 

cardului, suma operaţiunii, data operaţiunii. Prin semnătura depusă pe 

chitanţă Deţinătorul recunoaşte corectitudinea sumei înregistrate şi permite 
Băncii executarea tranzacţiei. Deţinătorul este obligat să păstreze copia 

documentului semnat pentru soluţionarea litigiilor, în cazul apariţiei lor. 

Instituţiile şi organizaţiile care acceptă carduri ca instrument de plată au 
dreptul să solicite prezentarea Buletinului de identitate sau a altui 

document de identitate pentru identificarea Deţinătorului, precum şi să 

stabilească restricţii suplimentare. În cazul necorespunderii semnăturilor 
de pe card şi din documentul de identitate cardul poate fi sustras de la 

Deţinător. 

2.2.6. Să verifice utilizarea mijloacelor din cont pentru a evita apariţia 
descoperitului de cont (overdraft), precum şi să păstreze timp de un an de 

la primirea cardului toate cecurile, documentele, chitanţele ş.a., care 

reflectă utilizarea mijloacelor băneşti prin cardul bancar. 
2.2.7. Să asigure securitatea cardului şi a codului PIN, şi să ia măsurile de 

precauţie descrise în prezentele Reguli. 



 

2.2.8. Să informeze Banca imediat ce constată apariţia unei situaţii de urgenţă: 

- pierderea sau furtul cardului, divulgarea codului PIN; 

- apariţia pe contul de card a unor operaţiuni neautorizate de către Deţinător; 
- orice eroare sau necorespundere apărută în urma gestionării contului de card; 

- observarea unor elemente care crează suspiciuni privind posibilitatea de 

copiere a cardului sau a cunoaşterii codului PIN de către persoane terţe. 
- alte situaţii de urgenţă. 

2.2.9. În cazul în care soldul din cont este mai mic decît soldul minim 

admisibil, Deţinătorul este obligat să completeze contul în decurs de 5 zile 
bancare. În cazul nerespectării acestei prevederi Banca este în drept să 

suspendeze sau să anuleze valabilitatea cardului. 

2.2.10. Să nu utilizeze cardul în scopuri ilegale, interzise de legislaţia în 
vigoare a RM, precum şi a legislaţiei statului străin, pe teritoriul căruia este 

utlizat cardul. Utilizarea frauduloasă a cardului duce la aplicarea faţă de 

Deţinător a măsurilor de sancţiune, prevăzute de legislaţia în vigoare. 
2.2.11. Să respecte prezentele Reguli pe întreg termen de valabilitate a 

cardului. 

 

3.  Drepturile şi obligaţiunile Băncii 
3.1.    Banca este în drept: 

3.1.1. Să introducă modificări şi/sau completări în prezentele Reguli şi Tarife, 

cu condiţia notificării în scris a Deţinătorului cu cel puţin 30 de zile înainte de 
intrarea lor în vigoare. 

3.1.2. Să suspendeze tranzacţiile efectuate prin contul de card, sau să anuleze 

valabilitatea cardului, în cazul încălcării prevederilor prezentelor Reguli. 
3.1.3. Să refuze eliberarea cardului principal şi/sau suplimentar fără a oferi 

explicaţii. 

3.1.4. În dependenţă de situaţia pe piaţa financiar-valutară Banca îşi rezervă 
dreptul să limiteze efectuarea operaţiunilor prin card privind convertirea 

mijloacelor băneşti aflate în contul de card, cu ridicarea ulterioară a 

numerarului. Banca este în drept să stabilească limite la ridicarea numerarului 

din contul cardului la ghişeele şi bancomatele Băncii, în cazul în care valuta 

contului este diferită de valuta în care se efectuează operaţiunea. 

3.1.5. Să stabilească cursul comercial pentru operaţiunile cu cardul care 
necesită convertirea mijloacelor băneşti. 

3.2.    Banca se obligă: 

3.2.1. Să asigure efectuarea decontărilor privind operaţiunile prin card în limita 
soldului mijloacelor băneşti din contul de card şi a limitelor stabilite de 

legislaţia în vigoare. 

3.2.2. Să informeze Deţinătorul principal despre starea contului şi să-i elibereze 
lunar extrasul din cont la adresa electronică indicată în Cerere, precum şi la 

solicitarea Deţinătorului prin modalităţile stabilite în pct. 1.10. din prezentele 

Reguli. 
3.2.3. Să debiteze contul cu suma tranzacţiei efectuate în valuta contului, cu 

echivalentul sumei respective în valuta prezentată spre achitare de către 

comeciantul străin la cusrul stabilit de sistemele internaţionale de plăţi. 
3.2.4. Să calculeze dobânda la soldul zilnic al disponibilului din cont în 

conformitate cu Tarifele în vigoare. Suma dobânzii calculate se trece în contul 

Deţinătorului în ziua efectuării procedurii de închidere a lunii, dar şi la 
închiderea contului de card. 

3.2.5. Să examineze reclamaţiile Deţinătorului de card prezentate în formă 

scrisă în termen de cel mult 45 de zile din data primirii. 
3.2.6. Să blocheze contul de card la anunţarea din partea Deţinătorului despre 

pierderea sau furtul cardului, a plicului cu codul PIN. 

3.2.7. Să informeze Deţinătorul despre oricare modificări şi/sau completări în 
prezentele Reguli şi/sau Tarife în termen de cel puţin 30 zile înainte de intrarea 

lor în vigoare, prin afişarea anunţurilor în subdiviziunile sale şi pe pagina 

oficială a Băncii.  

 

4.  Responsabilităţile Deţinătorului de card 
4.1. Deţinătorul este responsabil pentru toate tranzacţiile efectuate prin 

contul de card, în conformitate cu legislaţia RM, reglementările BNM, 

regulile sistemelor internaţionale de plăţi, şi a prezentelor Reguli. 

4.2. Deţinătorul poartă răspundere materială pentru prejudiciile cauzate 
Băncii la încălcarea sau executarea necorespunzătoare a prezentelor Reguli, 

precum şi în urma utilizării cardului de către o persoană terţă, pînă în 

momentul notificării Băncii despre pierderea, furtul sau divulgarea codului 
PIN, în ordinea prevăzută de prezentele Reguli. 

 

5.  Responsabilităţile Băncii 
5.1. Banca este responsabilă pentru asigurarea confidenţialităţii privind 

Deţinătorul. 

5.2. Banca poartă răspundere pentru integritatea mijloacelor băneşti 

disponibile în contul de card al Deţinătorului. 

5.3. Banca nu este responsabilă pentru decontările efectuate din contul de 

card al Deţinătorului pînă în momentul anunţării Băncii despre pierderea, 
furtul sau divulgarea codului PIN, prin modalităţile indicate în prezentele 

Reguli. 

5.4. Banca nu poartă răspundere pentru refuzul sau incapacitatea unor 
comercianţi să primească cardul ca mijloc de plată, precum şi pentru 

restricţiile stabilite de legislaţia RM sau a unui stat străin, şi a impunerii 

limitelor de către alte bănci. 
 

6.  Pierderea sau furtul cardului 
6.1. În cazul pierderii, furtului cardului sau divulgarea codului PIN 

Deţinătorul de card este obligat să anunţe imediat Banca la nr. de tel. al 

Serviciului asistenţă clientelă (24/24): (+373) 22 222-570, 

confirmînd declaraţia telefonică, prin indicarea parolei scrise în Cerere. 
6.2. Informaţia despre cardul pierdut trebuie de asemenea prezentată la 

Bancă în formă scrisă sau expediată la nr. de fax: (+373) 22 220-530 în 
decurs de 3 zile de la declaraţia telefonică, prin completarea “Cererii cu 

privire la pierderea cardului bancar”. Deţinătorul cardului poartă răspundere 

faţă de Bancă pentru operaţiunile din contul de card efectuate de către alte 
persoane, pînă în momentul anunţării Băncii despre pierderea sau furtul 

cardului.  

6.3. În cazul în care cardul a fost găsit de către Deţinător după anunţarea 
Băncii despre pierderea sau furtul acestuia, sau după ce codul PIN a fost 

divulgat altei persoane, cardul nu trebuie utilizat, fiind imediat restituit 

Băncii. 

 

7.   Măsurile pe care Deţinătorul de card  

trebuie să le întreprindă pentru a preveni cazurile de fraudă  
Cu scopul de a evita apariţia riscului acţiunilor frauduloase prin contul de 

card Deţinătorul este obligat să respecte şi să îndeplinească următoarele 

instrucţiuni:  
7.1. Păstrarea cardului în condiţii ce ar exclude deteriorarea, pierderea şi 

furtul acestuia.  

7.2. Semnarea cardului pe verso cu folosirea pixului, în locul indicat, imediat 
la primirea acestuia.  

7.3. Memorarea şi păstrarea în secret a codului PIN.  

7.4. Utilizarea codului PIN astfel încît să nu poată fi văzut/identificat de către 
alte persoane.  

 

7.5. Preluarea cardului şi a chitanţei după fiecare tranzacţie efectuată la un 

dispozitiv special.  

7.6. Solicitarea efectuării operaţiunilor la comerciant/ghişeul Băncii numai 
în prezenţa sa.  

7.7. Solicitarea chitanţei aferente tranzacţiei şi verificarea cu atenţie a 

informaţiei evidenţiate pe aceasta (data, numărul de card, 
numele/prenumele, suma tranzacţiei).  

7.8. Evitarea divulgării informaţiei confidenţiale prin telefon şi alte 

modalităţi de comunicaţie.  
7.9. Verificarea urgentă a soldului contului în cazul eşuării tranzacţiei.  

7.10. Păstrarea tuturor chitanţelor tranzacţiilor şi verificarea acestora cu 

tranzacţiile evidenţiate în extrasul de cont.  
 

8.  Dispoziţii finale 
8.1.   Prezentele Reguli intră în vigoare din momentul eliberării cardului de 

către Bancă şi au durată nelimitată de acţiune. 
8.2. După completarea “Cererii cu privire la închiderea contului de card”, 

restituirea cardului şi în urma executării tuturor obligaţiunilor aferente 

prezentelor Reguli de către Deţinător, Banca efectuează decontările finale 
pe contul cardului. Rambursarea soldului minim cu dobânzile aferente se 

efectuează pe cardurile bancare „Cirrus Maestro“/„MasterCard 

Standard”/“VISA Electron” nu mai devreme  de  33 zile bancare din 
momentul restituirii сardului bancar. 

 

 
 

Rechizitele bancare pentru alimentarea contului de card  

din străinătate: 
 

În dolari SUA: 

The Bank of New York Mellon, New York, Swift: IRVTUS3N 

Account in USD:  8900341831 for UNIBANK, Chisinau, Moldova 
SWIFT:  JSCUMD2X 

In favour of ________________________________________________ 
   (numele, prenumele) 

Account № _________________________________________________  
   (numărul contului de  card) 

                             

          

În Euro: 

Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Swift: COBADEFF  

Account in EUR:  4008867426 for UNIBANK, Chisinau, Moldova 

SWIFT:  JSCUMD2X 
In favour of ________________________________________________ 

   (numele, prenumele) 

Account № _________________________________________________  
   (numărul contului de card) 

                             

           

 

 

BC “UNIBANK” S.A., Republica Moldova, Chişinău,  

str. М. Bănulescu-Bodoni, 45, 

tel.: (+373) 22 253-801,  fax.: (+373) 22 220-530,  

Pagina oficială: www.unibank.md,   e-mail: cards@unibank.md 

http://www.unibank.md/

