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CEREREA PRIVIND EMITEREA CARDULUI VISA BUSINESS 
Moneda contului de plată:            MDL                   EUR         USD 
Regimul de emitere:                      NORMAL           URGENT 
 
                                             DATE PRIVIND COMPANIA                                                                                               DATE PERSONALE ALE DEȚINĂTORULUI DE CARD  

          
1. DENUMIREA COMPANIEI:______________________________________________                      NUMELE, PRENUMELE, PATRONIMICUL: __________________________________                                                  

2. IDNO COMPANIEI:_____________________________________________________                     IDNP DEȚINĂTORULUI DE CARD: ________________________________________ 

3. NUMĂRUL CONTULUI DE CARD: 2258____________________________________                     SERIA ȘI NUMĂRUL BULETINULUI DE IDENTITATE:_________________________ 

4. ÎNREGISTRATĂ LA ADRESA: ____________________________________________                    DATA ELIBERĂRII:_____________________________________________ 

                                                                                                                                                               VALABIL PÎNĂ LA: ______________________________________________ 

NUMELE ȘI PRENUMELE Conducătorului Companiei:                                                                                       ELIBERAT DE: ______________ 

                                                                                                                                                                                  ADRESA DE REȘEDINȚĂ:  _________________________________________________                                                                

_________________________________________________                                                                                ADRESA DE DOMICILIU:__________________________________________________ 

prin prezenta împuternicește:                                                                                                                  INFORMAȚII DE CONTACT: TEL MOBIL _______________ EMAIL_______________   

NUMELE ȘI PRENUMELE deținătorului de card:                                                                                                  CUVINTUL-CHEIE:__________________________________________________  

 

___________________________________________________                                                                       Prin prezenta, solicit eliberarea unui card de plată. Confirm că am fost informat privind următoarele: 
1) Banca este  abilitată să efectueze orice verificări, să solicite şi să obţină orice informaţii despre Deţinătorul de 

card de la orice autoritate competentă, registru public, arhivă, bază de date electronică sau organism abilitat 
deţinător de astfel de informaţii. Toate costurile aferente consultării acestor baze de date, (speze, comisioane 
şi taxe, inclusiv taxele poştale) rămân în sarcina subsemnatului, Banca având mandat de debitare automată a 
contuluiSă dispună, pe perioada de valabilitate a Cardului Business emis pe numele deținătorului de card   

2)   Banca acţionează în conformitate cu Legea nr.133 din 08.07.2011 în calitate de operator de date cu caracter 
personal, de mijloacele bănești din contul de card al Companiei, indicat mai sus, respectând prevederile                 
fiind înregistrată la CNPDCP sub nr.0000113.Contractului și Regulile generale de utilizare a cardurilor de plată 
pentru persoane juridice                       

3)  drepturile mele de: acces şi intervenţie asupra datelor, opoziţie, de a nu fi supus unei decizii individuale şi 
acces la justiţie și Tarifele privind cardurile de plată Visa Business conform Legii nr.133 din 08.07.2011 şi deţin 
informaţia prevăzută la art.12 alin.(1) din Legea menţionată    
  Declar, că odată cu semnarea cererii îmi exprim consimţământul expres şi necondiţionat la prelucrarea 
datelor  mele cu caracter personal de către Bancă şi confirm că am luat cunoştinţă de Regulile generale  de 
utilizare a cardurilor de plată pentru persoane juridice  şi Tarifele Băncii, iar toate datele din această cerere 
sunt veridice şi complete.                                                                                                                                                                                       

                  Solicit primirea cardului la următoarea unitate teritorială a Băncii:  Sediul central    Sucursala nr.___   Agenţia nr._____ 
                                                 
                                                Semnătura Deținătorului de card ________________ 
                                            

Se completează de către Bancă:  
 
Primit: Ofițer operațiuni financiar-bancare  ________________________ ,  Data ____________  Semnătura_________ 

 
Numărul cardului 408313_____________________ 
 
Executat: Secția e-produse _________________________ , Data ____________  Semnătura_________ 
 
*  B.C. ”COMERTBANK”SA., conform prevederilor art. 96,97 din Legea nr. 202/06.10.2017, va clasifica informația furnizată de Dvs. ca ”confidențială”, aplicându-i regimul legal respectiv 
 

Data depunerii cererii (zz/ll/aa)   

 Semnătura Conducătorului Companiei    

Semnătura Contabilului-Șef   
Ștampila Companiei  L.Ș. 
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(Partea verso a Cererii) 
  
Rog stabilirea următoarelor limite pentru: 
  
1. ridicarea numerarului la ATM prin intermediul cardului în străinătate: 

       
  Micşorare limită la suma ________ zi (cumulativ) pentru perioada _________________________; 
  
  Majorare limită la suma _________ zi (cumulativ); pentru perioada _________________________; 
  
  Anulare limită pentru perioada _________________________ 
  
2. operaţiunile prin virament: 

  
  stabilire limita sumă per lună_________ 
  
  
  
Solicit conectarea la următoarele servicii:  
  
Primirea extrasului prin e-mail ; Vizualizarea extrasului on-line ; 
  
Alertă SMS: Dt  Ct  ; Alertă prin e-mail Dt  Ct . 
  
Refuz să fiu informat prin sms sau alte mijloace despre efectuarea tranzacțiilor cu cardul meu de plată . 
  

 
 

 

Semnătura Conducătorului Companiei   
Ștampila Companiei  L.Ș. 


