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Limite în vigoare din 18.07.2022 

REGULI DE APLICARE ȘI MODIFICARE A LIMITELOR

1 Limita nu poate fi modificată

2
Limita poate fi modificată prin cerere depusă de către 

administratorul Companiei la unitatea  băncii

3
Limita poate fi modificată prin cerere depusă de către 

administratorul Companiei la unitatea  băncii

4

Limita poate fi modificată până la limita stabilită de către 

BNM prin cerere depusă de către administratorul Companiei 

la unitatea  băncii

5
Limită stabilită pe cont de card de către Banca Națională 

RM și se modifică în corespundere cu reglementările BNM

6
Limita poate fi modificată prin cerere depusă de către 

administratorul Companiei la unitatea  băncii

7
Limita poate fi modificată prin cerere depusă de către 

administratorul Companiei la unitatea  băncii

   * Limitele aplicate asupra conturilor de card, pot fi modificate la discreţia BC "Victoriabank" SA în dependenţă de conjunctură şi/sau cerinţele de securitate

Limite stabilite pe conturile de card/carduri emise de BC "Victoriabank" SA pentru persoane juridice *

Suma zilnică pentru operațiuni de achitare a mărfurilor și 

serviciilor cu fiecare card
20 000 EUR

Suma zilnică pentru operațiuni efectuate cu fiecare card pe 

teritoriul tăriilor cu nivel sporit de risc

Suma limitei variază în funcție de 

nivelul de risc.                                                        

(informaţii privind suma şi lista ţărilor 

respective poate fi primită la telefonul  

Call Center 24 ore: +373-22-210202 

sau +373-22-210303)

Suma zilnică de extragere a numerarului în bancomatele pe 

teritoriul RM
30 000 MDL

Suma zilnică de extragere a numerarului pe fiecare card în 

bancomate peste hotare
2 000 EUR

Suma lunară de extragere din contul de card a numerarului în 

reprezentanțele bancare și bancomatele peste hotare
10 000 EUR

DENUMIREA LIMITELOR MĂRIMEA LIMITELOR

Suma de alimentare a contului de card/cardului Business cu 

numerar in bancomatele Victoriabank stabilită pe fiecare cont de 

card Business pentru 10 zile calendaristice

190 000 MDL

Suma de extragere a numerarului de pe contul de card în 

bancomatele și POS-terminalele pe teritoriul RM stabilită pentru 

10 zile calendaristice

190 000 MDL


