Serviciul TransferCARD – primirea remiterilor de bani direct la card

Acum, clienții Comerțbank pot primi transferuri din străinătate pe cardul său sau pe alt cont bancar
deschis la Comerțbank în doar câteva minute, în orice moment și indiferent de locație. Pentru a
beneficia acum de serviciul TransferCARD, este necesar doar să fiți utilizatorul serviciului
24Comerțbank - Internet Banking de la Comerțbank.
Mai mult, la contractarea serviciului TransferCard până la 31.03.2017, clienții vor obține un card de
plată GRATUIT.
TransferCARD – este convenabil
Cu serviciul TransferCARD de la Comerțbank puteți primi transferuri în dolari SUA, Euro sau RUB
prin intermediul sistemelor de remitere de bani MoneyGram, Unistream, Contact, Leader, RIA, Anelik
direct pe card. Suma de bani va fi transferată pe cardul dvs. în doar câteva minute. În cazul în care
valuta transferului diferă de valuta contului, suma de bani va fi convertită automat în valuta contului, la
cursul de schimb valutar al băncii.
TransferCARD – este sigur
Serviciul TransferCARD, precum și toate serviciile de deservire bancară la distanță oferite de
Comertbank – este absolut sigur. Doar dvs. cunoașteți informațiile ce vă permit recepționarea banilor
pe card: login-ul (nume de utilizator) și parola, numărul cardului sau numărul contului bancar deschis
la Comerțbank, codul unic de identificare al remiterii, suma și valuta remiterii. Nimeni, ce excepția
dvs., nu deține această informație.
TransferCARD – este gratuit
Serviciul TransferCARD este disponibil GRATUIT. Pentru utilizarea serviciului nu achitați nici un
comision. În plus, la primirea banilor pe card, beneficiați de avantajele cardului de plată.
Pentru a utiliza TransferCARD:
 Accesați pagina 24Comerțbank, secțiunea TransferCARD, de pe orice calculator sau
dispozitiv mobil conectat la Internet;
 Completați formularul on-line afișat cu datele solicitate (codul unic de identificare al remiterii,
suma și valuta remiterii, codul numeric personal, numărul cardului sau contului bancar
deschis la Comerțbank);
 În cazul în care valuta transferului diferă de valuta contului, suma de bani va fi convertită
automat în valuta contului, la cursul de schimb valutar al bănci.

