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VB24 Mobile

VB24 Mobile vă oferă următoarele avantaje:
• Vizualizați soldul și istoria tranzacțiilor conturilor de card
• Efectuați transferuri de bani între carduri și conturile de card proprii 
• Efectuați transferuri de bani între cardurile dvs. bancare și la cardurile bancare Visa/ 

Mastercard ale altor bănci din țară și din toată lumea
• Achitați facturile și efectuați plăți în favoarea serviciilor MPay, plăți către organizații
• Deschideți online conturi curente și de depozit
• Deschideți cardul Adu-ți salariul la Victoriabank direct din aplicație
• Administrați cardurile > stabiliți și gestionați limite tranzacționale și alte setări supli-

mentare de securitate ale cardurilor
• Schimb valutar între conturile proprii
• Blocați și deblocați cardurile deținute
• Vizualizați datele bancare ale contului de card
• Găsiți unitățile și bancomatele Victoriabank prin intermediul hărții interactive
• Posibilitatea efectuării tranzacțiilor prin conturi curente (SWIFT)
• Reemiterea sau închiderea cardului bancar la distanță

Cu aplicația mobilă VB24 Mobile aveți acces la toată informația 
dumneavoastră bancară direct de pe telefon. Cu această aplicație puteți 
să administrați rapid și comod conturile și plățile dumneavoastră. 
Nu mai trebuie să vă deplasați la sucursală.

Activarea VB24 Mobile: 
Aplicația VB24 Mobile se va descărca și instala gratuit de pe Google Play sau App Store. După 
instalarea aplicației, clientul va activa VB24 Mobile utilizând numele de utilizator și parola 
existentă la serviciul VB24 Web la care este abonat sau se va înregistra. 

! Dacă clientul și-a uitat numele de utilizator și parola de la VB24 Web, acestea pot fi restabilite 
apelând la Call Centru 24/24. După restabilire, numele de utilizator și parola se vor introduce la 
activarea aplicației VB24 Mobile.

Accesarea VB24 Mobile:
Sunt următoarele modalități de accesare VB24 Mobile:

•  Setare intrare rapidă constituită din codul din 5 cifre
•  Amprenta digitală - Touch ID
•  Recunoaștere facială - Face ID 

*Serviciul este în proces permanent de îmbunătățire, inclusiv prin adăugare de noi tipuri de operațiuni. Pentru a vedea toate 
posibilitățile actuale, consultă rubrica dedicată acestui serviciu pe pagina web a Băncii.


