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VB24 Web
Cu ajutorul serviciului WB24 Web, puteți achita serviciile 
comunale și orice alte facturi, verifica contul de card și 
efectua transferuri din orice colț al lumii și la orice oră 
folosind un calculator sau laptop cu acces la internet.

Avantaje VB24 Web:
•  Acces deplin la informații pentru toate cardurile și conturile de card
•  Vizualizarea soldului și a istoriei tranzacțiilor ale conturilor de card
•  Efectuați transferuri de bani între cardurile și conturile de card proprii
•  Efectuați transferuri de bani între cardurile dvs. bancare și la cardurile bancare 

Visa/Mastercard ale altor bănci din țară cât și din toată lumea
•  Efectuați plăți sau transferuri către furnizorii de servicii, operatori de telefonie mobilă, 

Internet, cablu TV și alte utilități, inclusiv facturile cu date de contor pentru gaz, apă, etc.
•  Achitați serviciile publice incluse în serviciul guvernamental de plăți electronice MPay - taxa 

pentru grădinițe, amenzi ale poliției, servicii de stare civilă etc.
•  Stabiliți și gestionați limite tranzacționale ale cardului bancar, și alte setări suplimentare de 

securitate ale cardurilor și conturilor de card
•  Vizualizați graficul distribuirii cheltuielilor pe categorii de comercianți
•  Deschideți online conturi curente și de depozit
•  Deschideți  online cardul “Adu-ți salariul la Victoriabank”
•  Schimb valutar între conturile proprii
•  Blocați și deblocați cardurile deținute
•  Posibilitatea efectuării tranzacțiilor prin conturi curente (SWIFT)
•  Reemiterea sau închiderea cardului bancar la distanță

Modalități de abonare la VB24:
Activarea serviciului pe site-ul băncii:
În meniul din partea stângă a site-ului, faceți click pe opțiunea VB24 Web, alegeți opțiunea 
„Înregistrare”, introduceți numărul cardului (16 cifre amplasate pe fața cardului 4 a câte 4), 
selectați metoda de autentificare prin SMS, introduceți codul din SMS-ul primit, creați numele 
de utilizator și parola (parola trebuie să conțină caractere latine majuscule, minuscule și 
cifre, fără simboluri)

Activarea prin intermediul bancomatului Victoriabank
Introduceți cardul bancar în bancomat, introduceți PIN cod-ul din 4 cifre, selectați opțiunea 
Abonarea la servicii, apoi opțiunea Internet banking.

*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.


