
  
 

REGULI DE UTILIZARE A CARDURILOR DE PLATĂ 
 

1. Prezentele Reguli reglementează modalitatea de utilizare a cardurilor de plată, emise de către BC 
“Comerţbank” SA (în continuare Prestator sau Bancă) de către Deţinătorii de carduri. Cardurile 
sunt instrumente de plată emise sub sigla sistemului  internațional de plăţi VISA Inc. (în continuare 
- SPC), destinate retragerilor de numerar la ghişeele Băncii şi la ATM- uri, plăţilor la comercianţi şi 
pe internet, şi altor operaţiuni,  utilizarea cărora este reglementată de legislaţia RM, Regulile SPC, 
actele normative interne ale Băncii şi Contractul cu prezentele Reguli anexate. 

2. Noţiuni: 
Alertă prin e-mail/SMS – notificarea clientului pe adresa de e-mail/SMS privind efectuarea oricărei 
tranzacţii reuşite/tentative nereuşite din contul său de card. 
 

Bancomat (denumit prescurtat conform uzanţelor internaționale - ATM) – dispozitiv electromecanic, 
care permite deţinătorilor de carduri efectuarea operaţiunilor de retragere a numerarului, interogare de 
sold şi rulaje din cont. 
 

Blocare card – sistarea temporară sau definitivă a tuturor operaţiunilor efectuate prin intermediul 
cardului. 
 

Blocare sume în cont – operaţiuni şi/sau comisioane/taxe blocate în cont. 
 

Card de plată – suport de informaţie standardizat şi, după caz, personalizat prin intermediul căruia 
Deţinătorul, de regulă, cu utilizarea PIN- codului şi /sau altor coduri, care permit identificarea sa, are 
acces la distanţă la contul de plăţi la care este ataşat cardul de plată în vederea efectuării operaţiunilor.  
 

Card principal – card de bază, emis în baza contului de plăţi pe numele deţinătorului de card principal, 
care devine titular de cont. 
 

Card suplimentar – card secundar, ataşat la acelaşi cont de plăţi ca şi cardul principal şi care este 
eliberat deţinătorului de card suplimentar conform cererii depuse de deţinătorul de card principal.  
 

Cod CVV -  cod numeric (Card Security Code) din 3 cifre, înscris pe verso-ul cardului şi destinat pentru 
efectuarea tranzacţiilor în mediul virtual. 
 

Comerciant–persoana juridică, care acceptă carduri de plată în calitate de instrument de plată fără 
numerar pentru mărfurile comercializate serviciile prestate, lucrările executate, în baza contractului 
încheiat cu Prestatorul. 
 

Cont de plăţi – cont bancar curent, deschis la Bancă în MDL/USD/EUR pentru efectuarea operaţiunilor 
prin intermediul cardului de plată. 
 

Cuvânt-cheie – parola stabilită de Deţinător în Cererea privind deschiderea contului de plăţi, emiterea 
şi eliberarea unui card de plată (în continuare Cerere) pentru a fi utilizată de către Bancă în procesul de 
identificare a acestuia.  
 

Deţinător de card (Deţinător) – persoana fizică, rezidentă sau nerezidentă, care deţine card de plată 
emis pe numele său, conform contractului încheiat cu Banca. În această definiţie se includ noţiunile de 
Deţinător de card principal şi Deţinător de card suplimentar. 
 

Imprinter – dispozitiv mecanic aflat la Prestator sau comerciant, ce permite preluarea unei amprente a 
elementelor confecţionate în relief de pe faţa (recto) cardului pe un formular standardizat al chitanţei.  
 

Mediu virtual – operaţiune efectuată la distanţă, fără prezenţa Deţinătorului şi cardului. 
 

Operaţiuni cu cardul  – tranzacţii reflectate în contul de plăţi prin utilizarea cardului şi/sau nr. de card, 
care includ alimentări/retrageri de numerar, transferuri de fonduri, plăţi de bunuri/servicii la comercianţi 
sau pe internet, plăţi de utilităţi, alte tranzacţii.  
 

Overdraft autorizat (descoperire de cont) – facilitate acordată de Bancă în cazul insuficienţei 
mijloacelor băneşti în cont, care permite deţinătorului de a efectua operaţiuni într-o limita şi termene, 
stabilite în contractul de credit. 
 

Overdraft nesancţionat – sold negativ ca urmare a depăşirii disponibilului din contul de plăţi la 
efectuarea unei tranzacţii cu cardul în regim offline sau a modificării cursului valutar în perioada “zi 
autorizare tranzacţie” - “zi decontare tranzacţie”.  
 

PIN- cod – element de securitate personalizat, reprezentat printr-un număr personal de identificare din 
4 cifre, atribuit de către Prestator Deţinătorului, în vederea identificării acestuia la efectuarea anumitor 
operaţiuni cu cardul.  
 

POS terminal - dispozitiv destinat deservirii deţinătorilor de carduri, aflat la un prestator de servicii sau 
la un comerciant, care permite citirea datelor de pe banda magnetică şi/sau de pe microprocesorul 
cardului de plată, procesarea acestor date şi a altor date referitoare la operaţiunea iniţiată. 
 



  
 
Sold disponibil – sumele mijloacelor băneşti din contul de plăţi, în limita cărora  pot fi efectuat 
operaţiuni cu utilizarea cardului (cu reţinerea sumelor minime în conformitate cu Tarifele în vigoare).  
 

Sold minim – sumă minimă necesar de menţinut în contul de plăţi, care se blochează la emiterea 
cardului. 
 

Tarifele Băncii (Tarife) – comisioane şi taxe percepute de Bancă pentru operaţiunile efectuate prin 
intermediul cardului şi/sau contului. 
 

Titular de cont – Deţinătorul de card principal, pe numele căruia Prestatorul deschide un cont de plăţi. 
 

3D-Secure (Verified by VISA) – element de securitate personalizat, care permite verificarea identităţii 
Deţinătorului la efectuarea plăţilor pe internet. Poate fi obţinut la iniţierea operaţiunilor pe internet. 
 

3. Banca emite următoarele tipuri de carduri de plată sub sigla SPC – Visa Electron, Visa 
Classic,Visa Gold şi Visa Virtual în trei valute: MDL, EUR, USD.  

4. Cardul este proprietatea Băncii şi se eliberează Deţinătorului cu dreptul de utilizare temporară. 
Cardul poate fi utilizat numai de către Deţinător, al cărui nume şi prenume sunt imprimate sau 
embosate pe card. Cardul se va restitui Băncii la prima cerere, fără să fie nevoie prezentarea de 
explicaţii. 

5. Sunt interzise următoarele acţiuni efectuate de către o terţă persoană în baza procurii: deschiderea 
contului/cardului, ridicarea numerarului la POS-terminal, transferul mijloacelor şi achitarea 
mărfurilor/serviciilor.  

6. Persoana terţă poate efectua următoarele operaţiuni în baza procurii: ridica soldul contului în 
conformitate cu pct.14 lit. a) şi alimenta contul la unităţile Băncii. În cazul alimentării contului terţa 
persoană trebuie să-şi prezinte actul de identitate şi să cunoască numărul cardului, numele de 
familie şi prenumele Deţinătorului. 

7. La primirea cardului şi plicului cu PIN- cod (pentru cardurile Visa Electron, Classic, Gold) şi/ sau 
plicul cu datele aferente  cardului Visa Virtual Deţinătorul trebuie să: 
a) verifice integritatea plicului în prezenţa angajatului Băncii. Dacă plicul este deteriorat, 

Deţinătorul poate solicita emiterea gratuită a unui card cu PIN- cod nou (pentru cardurile Visa 
Electron, Visa Classic şi Visa  Gold) un plic nou cu datele aferente  cardului Visa Virtual; 

b) verifice corectitudinea numelui de familie şi a prenumelui imprimate sau embosate pe card. 
Dacă acestea au fost imprimate/ embosate pe card eronat din vina Băncii (datele în Cerere au 
fost indicate corect), Deţinătorul trebuie să solicite emiterea gratuită a unui card şi PIN- cod 
nou; 

c) confirme prin semnătură primirea cardului şi plicului cu PIN- cod; 
d) semneze cardul pe verso pe panelul pentru semnătură (pentru cardurile Visa Electron/ 

Classic/Gold). Semnătura trebuie să fie identică cu cea din actul de identitate. 
Necorespunderea sau lipsa semnăturii de pe card îi dă dreptul prestatorului/comerciantului să 
refuze deservirea Deţinătorului şi să retragă cardul din circulaţie. 

8. Din momentul primirii cardului şi a plicului cu PIN- cod (pentru cardurile Visa Electron, Visa Classic 
şi Visa Gold,) şi/sau plicului cu date aferente cardului Visa Virtual, Deţinătorul poartă răspundere 
pentru toate operaţiunile efectuate prin intermediul cardului sau datelor aferente cardului, indiferent 
de faptul dacă este semnătura Deţinătorului pe cec sau nu. Responsabilitatea se extinde până în 
momentul restituirii cardului Băncii conform clauzelor contractuale. 

9. Deţinătorul trebuie să memorizeze şi să păstreze în secret PIN- codul atribuit cardurilor Visa 
Electron, Visa Classic şi Visa Gold, iar plicul pe care este imprimat acesta, să-l distrugă. PIN- 
codul va fi folosit la utilizarea fizică a cardului. La utilizarea PIN- codului, Deţinătorul trebuie să se 
asigure că acesta nu este observat de alte persoane.  

10. Deţinătorul trebuie să solicite Prestatorului emiterea unui nou card în cazul în care uită PIN- codul 
şi să restituie cardul existent Băncii, pentru care Prestatorul nu poate genera un PIN- cod nou. 

11. În caz de distrugere/deteriorare/furt sau pierdere de card din vina Deţinătorului, acesta poate 
retrage numerar din contul de plăţi numai la emiterea unui card nou în conformitate cu Tarifele 
Băncii. 

12. Termenul de valabilitate al cardului se stabileşte de către Bancă, este indicat pe card şi expiră în 
ultima zi a lunii şi anului indicate pe card.  

13. Contul de plăţi se deschide pe o perioadă nelimitată de timp. 
14. Prestatorul va închide contul de plăţi al Titularului în următoarele cazuri: 

a) la cererea scrisă a Titularului de cont; 
b) în baza hotărârii instanţei de judecată; 
c) poate fi suspendat la decizia Prestatorului, cu sistarea oricărui tip de operaţiuni în cont, 

inclusiv calcularea de dobânzi, în cazul când toate cardurile ataşate la cont sunt închise şi nu 
există rulaje în cont (cu excepţia dobânzilor şi comisioanelor Băncii) pe parcursul ultimului an. 



  
 

d) utilizarea la deschiderea contului curent şi/sau în continuare a documentelor care ulterior au 
fost determinate ca fiind  neautentice;  

e) efectuarea de către Deţinător a tranzacţiilor ce nu sunt permise de  legislaţia RM; 
f) refuzul în furnizarea de informaţii şi documente necesare îndeplinirii de către Prestator a 

obligaţiilor ce ţin de prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;  
g) alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 

15. La solicitarea Titularului de cont privind reluarea operaţiunilor în contul suspendat conform pct. 14 
lit. c), Prestatorul reactivează contul, cu condiţia prezentării tuturor documentelor solicitate de 
Bancă conform clauzelor contractuale. 

16. Odată cu depunerea cererii conform pct. 14 lit. a), Titularul de cont este obligat să restituie Băncii 
cardul principal şi toate cardurile suplimentare. În cazul nerestituirii cardurilor Prestatorul percepe 
comision conform Tarifelor.  

17. Închiderea contului de plăţi şi eliberarea soldului se efectuează peste 35 zile calendaristice din 
momentul depunerii cererii în conformitate cu pct. 14 lit. a), cu condiţia că Prestatorul şi Titularul de 
cont nu au pretenţii financiare reciproce privind administrarea contului. La închiderea contului 
mijloacele băneşti se restituie Titularului de cont la ghişeele Băncii sau se transferă la datele 
bancare indicate în cerere. 

18. Titularul de cont împuterniceşte Banca să ţină evidenţa operaţiunilor în contul de plăţi şi să 
efectueze decontări fără acceptare din cont a operaţiunilor efectuate prin intermediul cardului, 
comisioanelor prevăzute în Tarife, pierderilor Băncii provenite în urma utilizării cardului, mijloacelor 
reflectate incorect în contul de plăţi.         

19. La efectuarea operaţiunilor la ghişeu/ comerciant este necesară prezenţa obligatorie a 
Deţinătorului.  

20. Deţinătorul cardului îşi dă acordul cu faptul că introducerea PIN- codului la efectuarea operaţiunilor 
este: 
a) echivalentă cu semnătura sa personală; 
b) confirmarea faptului, că efectuarea operaţiunii în suma respectivă a fost efectuată în prezenţa 

sa şi în strictă conformitate cu voinţa acestuia. 
21. În anumite cazuri, comercianţii pot solicita prezentarea actului de identitate pentru stabilirea 

identităţii Deţinătorului. 
22. Deţinătorul trebuie să solicite chitanţa după efectuarea operaţiunilor la ghişeu/ la comercianţi. 

Deţinătorul trebuie să ia notă de chitanţă şi să se asigure ca data, numărul de card, 
numele/prenumele, suma tranzacţiei  corespund tranzacţiei efectuate, iar “mesajul de răspuns” al 
operaţiunii este reuşit. 

23. La eşuarea tranzacţiei şi în lipsa abonării la serviciul „Alertă SMS”, Deţinătorul trebuie să verifice 
urgent soldul contului la ATM, POS-terminal, la ghişeu sau apelând Serviciul Clientelă al Băncii. 

24. Deţinătorul trebuie sa păstreze chitanţele tranzacţiilor şi după caz, să le colaţioneze cu extrasul de 
cont. 

25. Pentru evitarea fraudelor şi tentativelor de fraudă, Deţinătorului i se recomandă abonarea la 
serviciul „Alertă SMS” sau „Alertă prin e-mail”, care îi permite recepţionarea notificărilor în baza 
unei cereri depuse la unitatea Băncii.  

26. În caz de overdraft nesancţionat, Deţinătorul principal este obligat să ramburseze Prestatorului 
suma overdraftului nesancţionat, suma dobânzii şi a comisioanelor calculate conform Tarifelor, 
îndată ce constată acest fapt şi/sau în termen de 10 zile din momentul notificării. Stingerea datoriei 
şi a dobânzii calculate pentru utilizarea overdraftului se efectuează automat la alimentarea 
contului. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a bloca temporar cardul, reluarea operaţiunilor fiind 
permisă numai după achitarea completă a datoriei şi dobânzii. Nerambursarea datoriei îi dă dreptul 
Prestatorului să o stingă din alte conturi curente ale Deţinătorului, deschise în Bancă. 

27. Contul de plăţi poate fi alimentat în numerar la unităţile Băncii sau la terminalele cash-in, ori prin 
virament, la efectuarea transferurilor atât din ţară, cât şi de peste hotare, ori prin alte modalităţi 
oferite de Bancă. 

28. Serviciile de plată aferente cardurilor sunt furnizate de către Prestator Deţinătorului cu respectarea 
următoarelor reguli: 
a) Prestatorul asigură autorizarea operaţiunilor de plată 24/24, 7/7, în limita disponibilului din 

cont; 
b) operaţiunea de plată este considerată autorizată doar în cazul în care plătitorul şi-a exprimat 

consimţământul fie înainte, fie după executarea operaţiunii de plată. În lipsa unui astfel de 
consimţământ, operaţiunea este considerată ca fiind neautorizată. Forma şi procedura de 
exprimare a consimţământului pentru operaţiunile prin carduri sunt următoarele: 
 la ghişeele Băncii prin POS-terminal: consimţământul se exprimă prin introducerea PIN- 



  
 

codului şi prin aplicarea semnăturii Deţinătorului pe chitanţă; 
 la comercianţi: consimţământul se exprimă prin aplicarea semnăturii Deţinătorului pe 

chitanţa oferită de comerciant sau prin introducerea PIN- codului; 
 pe internet: consimţământul se exprimă prin indicarea numelui şi prenumelui Deţinătorului, 

nr. cardului, datei de valabilitate, CVC2/CVV2, 3D-Secure. 
c) Deţinătorul în calitate de plătitor îşi poate retrage consimţământul, menţionat la lit. b), dar nu 

mai târziu de momentul în care poate revoca operaţiunea de plată. 
d) Deţinătorul poate revoca operaţiunea de plată efectuată cu cardul astfel: 

 pentru operaţiunile în numerar: 
 prin ATM – pot fi revocate până în momentul selectării sumei spre retragere; 
 prin POS-terminale, la ghişeele Băncii sau la comercianţi – tranzacţia poate fi anulată prin 

operaţiunea REVERSAL; 
 pentru operaţiunile prin internet: pot fi revocate numai după expedierea unui e-mail/fax în 

adresa comerciantului, iar comerciantul iniţiază o solicitare de anulare a tranzacţiei 
Prestatorului în termen de 1 zi bancară de la efectuarea tranzacţiei. 

e) termenul maxim de executare al operaţiunii de plată este:  
 în cazul în care Deţinătorul are calitatea de plătitor, după introducerea/citirea datelor de pe 

card/datelor aferente tranzacţiei în POS terminal/ATM/imprinter/internet (date privind 
suma, opţional, în dependenţă de tipul tranzacţiei (POS terminal/la comerciant/ pe internet) 
valuta, numele, prenumele Deţinătorului, data expirării, CVV2, 3D-Secure), tranzacţia se 
autorizează, urmând să fie debitată în termenul stabilit de către SPC, dar nu mai mult de 
35 de zile calendaristice. 

 în cazul în care Deţinătorul are calitatea de beneficiar, Prestatorul atribuie data valutei, 
care nu poate fi ulterioară zilei lucrătoare în care suma ce face obiectul operaţiunii de plată 
este creditată în contul Prestatorului, şi ulterior creditează imediat contul beneficiarului 
plăţii. 

f)   transferul de credit efectuat prin intermediul cardurilor de plată emise de Prestator se 
realizează în conformitate cu Procedura internă privind transferul de credit. 

g) operaţiunile valutare, care se realizează prin intermediul cardurilor emise de Prestator, se 
efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei valutare a RM. 

29. Pentru ca un ordin de plată în MDL să fie executat corect, Deţinătorul trebuie să furnizeze 
următoarele informaţii:  
a) numele, prenumele/denumirea plătitorului/ beneficiarului; 
b) contul plătitorului/beneficiarului; 
c) codul fiscal al plătitorului/beneficiarului; 
d) prestatorul plătitor/prestatorul beneficiar; 
e) codul prestatorului plătitor/prestatorului beneficiar;  
f) după caz, documente justificative. 

30. Pentru ca un ordin de plată în valută străină să fie executat corect, Deţinătorul trebuie să furnizeze 
următoarele informaţii: 
a) nume, prenume/denumire plătitor/beneficiar; 
b) contul plătitorului/beneficiarului: IBAN sau contul plătitorului/beneficiarului în cazul în care ţara 

acestuia       nu face parte din cadrul zonei SEPA; 
c) codul fiscal al plătitorului/beneficiarului; 
d) adresa plătitorului; 
e) prestatorul plătitor/prestatorul beneficiar; 
f) codul prestatorului plătitor/prestatorului beneficiar;  
g) oraşul/ţara/adresa beneficiarului; 
h) după caz, documente justificative. 

31. Procedura alimentării Contului: 
a) până la ora-limită 16:00 va fi executată în aceeaşi zi bancară; 
b) după ora-limită 16:00 va fi executată în următoarea zi bancară. 

32. Conturile deschise de către persoanele fizice nerezidente pot fi alimentate în conformitate cu 
prevederile Regulamentului BNM privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare. 

33. La efectuarea operaţiunilor prin telefon, poşta electronică, internet sau altor operaţiuni fără 
prezenţa fizică a cardului, Deţinătorul trebuie să fie sigur că partea contractantă este un partener 
de încredere şi bine cunoscut, că acest partener va lua măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii 
datelor cardului şi că modalitatea de expediere a acestora este securizată.  

34. La efectuarea tranzacţiilor pe internet Deţinătorul va utiliza site-uri protejate prin sisteme de 
securitate a plăţilor cu carduri. În lipsa sistemelor de securitate Deţinătorul va evita utilizarea 



  
 

concomitentă a datelor numărului de card, CVV şi termenului de valabilitate. Site-urile care vor 
solicita codurile PIN trebuie să fie evitate.  

35. Dacă Deţinătorul nu a informat Prestatorul despre pierderea/furtul cardului/compromiterea unor 
date legate de card, Banca nu va purta răspundere pentru operaţiunile efectuate cu cardul pierdut/ 
furat/compromis. Prestatorul va bloca cardul din momentul notificării de către Deţinător despre 
furtul/ pierderea/  compromiterea cardului. 

36. Notificarea prin telefon şi cererea scrisă de blocare a cardului trebuie să conţină următoarele date: 
numărul cardului, numele de familie, prenumele Deţinătorului, cuvântul-cheie, împrejurările în care 
a fost pierdut/ furat/compromis cardul. Dacă cererea se expediază prin fax, se va transmite şi copia 
actului de identitate. Datele referitor la blocarea cardului (numele de familie, prenumele 
deţinătorului, numărul de telefon de la care s-a apelat, modalitatea de identificare a clientului (prin 
cuvântul-cheie sau alte date personale) se vor păstra într-un registru special. 

37. În cazul în care Deţinătorul a găsit cardul pierdut/furat, prealabil blocat, deblocarea cardului este 
posibilă doar după efectuarea unei investigaţii de către Bancă şi achitării comisionului în 
conformitate cu Tarifele. Dacă după efectuarea investigaţiei, Banca a ajuns la concluzia 
imposibilităţii deblocării cardului, Deţinătorul nu are dreptul să utilizeze cardul dat şi este obligat să-
l returneze imediat Băncii. Comisionul achitat, în cazul de faţă, nu se restituie. 

38. Pentru prevenirea utilizării cardului de către persoane neautorizate, dar şi din motive de siguranţă, 
Banca stabileşte limite zilnice de retragere a numerarului, indicate în Tarifele Băncii. 

39. La efectuarea a mai mult de 3 operaţiuni de tipul credit voucher în sume care depăşesc 200 euro 
sau echivalentul acestora, Banca îşi rezervă dreptul de a bloca cardul până la stabilirea 
autenticităţii operaţiunii. 

40. Banca limitează la trei numărul de tentative greşite de introducere a PIN- codului. La introducerea 
consecutivă de 3 ori a PIN-codului incorect, cardul se blochează şi nu mai poate fi utilizat. Pentru 
deblocare Deţinătorul de card trebuie să apeleze Serviciul Clientelă, disponibil 24/24 de ore. 

41. În cazul introducerii incorecte a PIN-codului şi blocării cardului, deblocarea acestuia, la aflarea 
Deţinătorului de card peste hotarele ţării, este posibilă, conform Regulilor SPC, doar după 
expirarea a 24 ore din momentul blocării. 
  

 
 


