VB24 Business
Acest serviciu este destinat persoanelor juridice care
dețin minimum un cont deschis la B.C. Victoriabank S.A.

Termen: Nelimitat, până la depunerea de către client a cererii de retragere a accesului.
Costuri serviciu:
• Este inclus în pachetele CPAG și Nelimitat pe perioada de acțiune a acestor pachete
• Acces informațional – Gratuit > Vizualizați istoria tranzacțiilor, starea contului, generați extrasul online
• Acces tranzacțional - 50.00 MDL/lună > Efectuați operațiuni prin intermediul platformei
(transferuri, alimentări de cont, etc.), generați extrasul online
• Modiﬁcarea/restabilirea parolei de acces - 50.00 MDL

Avantaje serviciu:
• Extras de cont al cardului Business în regim online
• Extras POS-terminal
• Achitați simplu și rapid serviciile MPay
• Transferuri în moneda națională și străină
• Alimentarea contului de card în timp real
• Expedierea documentelor conﬁrmative aferente plăților valutare
• Alimentarea și retragerea din conturile de depozit
• Gestiunea și administrarea creditelor
• Operațiuni de conversie a valutei
• Procesarea online a ﬁșierelor de salariu și a tichetelor de masă VB Lunch
• Transmiterea către M-Pay a listei angajaților companiei, care și-au exprimat acordul de a primi
indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, direct pe cardurile emise de Victoriabank
• Generarea extrasului online la distanță
• Reconciliere - serviciu destinat clienților care dețin contracte de colectare. Acum vizualizezi și obții
extrase extinse.
• Obținerea extraselor din cont, conﬁrmate prin semnătura electronică a băncii
• Creare, gestionare și închiderea depozitelor cu condiții standarde, precum și obținerea extrasului
!Serviciul este în proces permanent de îmbunătățire, inclusiv prin adăugare de noi tipuri de
operațiuni. Pentru a vedea toate posibilitățile actuale, consultă “Ghidul de utilizare a sistemului
VB24 Business” disponibil în rubrica dedicată pe pagina web a Băncii.

Cerințe tehnice pentru accesare VB24 Business:
• Certiﬁcat emis de bancă valabil 3 ani pentru Windows 8+ si Internet Explorer versiunea 11
• Semnătura mobilă (Orange sau Moldcell) pentru orice sistem de operare
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