Contract de deschidere a unui сont de сard
şi emitere a unui сard bancar
B.C. „Eximbank” - Gruppo Veneto Banca S.A., numită în continuare “Banca”, care
activează în baza Statutului Băncii, înregistrat de către Camera Înregistrării de Stat la
13.07.01 cu nr. MD 0058241, Autorizaţiei seria A MMII, nr. 004450 din 29.08.06,
eliberată de către BNM şi Licenţei de utilizare a mărcilor VISA, Eurocard/MasterCard şi
Cirrus/Maestro, precum şi în baza Regulamentului cu privire la cardurile bancare din
24.02.2005, în persoana directorului Filialei Nr._________________, domnul (doamna)
_____________________________________, pe de o parte şi
domnul (doamna) _______________________________________________________
numit(ă) în continuare “Deţinător de Card”, pe de altă parte, au încheiat prezentul
contract.
1. Obiectul Contractului
1.1. Banca deschide un Cont de Card în _________ , eliberează Deţinătorului de Card un
Card internaţional de plată tip_____________________, numit în continuare Card, şi
gestionează Contul de Card în conformitate cu prevederile prezentului Contract,
Regulilor de Utilizare a Cardurilor şi Tarifelor în vigoare ale Băncii.
2. Dispoziţii generale
2.1. Cardul emis este proprietatea Băncii şi va fi restituit de către Deţinătorul de Card la
prima cerere a Băncii.
2.2. Cardul va fi utilizat exclusiv de persoana a cărei nume, prenume şi semnătură sunt
imprimate pe Card.
2.3. Condiţiile prezentului Contract se vor aplica şi pentru orice alt card emis în schimbul
Cardului iniţial.
3. Drepturile parţilor
3.1. Drepturile Deţinătorului de Card Principal:
3.1.1. să primească lunar extrase din Contul de Card care reflectă operatiunile lunii de
gestiune;
3.1.2. să solicite Băncii motivarea debitării Contului de Card , în cazurile apariţiei unor
eventuale litigii, privind operaţiunile reflectate în Extrasul Contului de Card.
3.1.3. să solicite Băncii emiterea Cardurilor suplimentare în conformitate cu Regulile de
Utilizare a Cardurilor Bancare.
3.2. Drepturile Băncii:
3.2.1. să introducă modificari sau completări în prezentul Contract, Regulile de Utilizare a
Cardurilor Bancare şi Tarifele în vigoare, cu condiţia notificării prealabile a Deţinătorului
de Card conform prevederilor p.4.2.7 al prezentului Contract. Deţinătorul de Card va fi
informat despre modificările introduse în prezentul Contract, Regulile de Utilizare şi
Tarife, precum şi despre data intrarii lor în vigoare. Dacă Deţinătorul de Card nu este de
acord cu modifcările făcute, acesta este în drept să rezilieze raporturile juridice cu
Banca conform prevederilor prezentului Contract.
3.2.2.să închidă contul de card, să transfere soldul contului de card pe alt cont în evidenţele
băncii şi să nu calculeze dobînzi la soldul contului de card închis după 2 ani de la
expirarea termenului de valabilitate al cardului.
3.2.3.să anuleze sau să suspendeze operaţiunile cu Cardul cu declararea ulterioară a
nevalabilitaţii acestuia, în cazurile în care Deţinătorul de Card încalcă prevederile
prezentului Contract şi Regulilе de Utilizare;
3.2.4.să emită un Card suplimentar la cererea în scris a Deţinătorului principal. Banca poate
refuza emiterea Cardului suplimentar fără careva explicaţii;
3.2.5. să nu restituie Deţinătorului de card taxa pentru deservirea anuală, în cazul închiderii
Contului de Card înainte de termen, la solicitarea acestuia;
3.2.6. în funcţie de conjunctura pieţei financiar-valutare sau din alte motive întemeiate, Banca
îşi rezervă dreptul limitării tranzacţiilor cu Cardul care implică convertirea mijloacelor
aflate in Contul de Card sau să stabilească limite la scoaterea numerarului din Conturile
de Card.
4. Obligaţiunile părţilor
4.1. Obligaţiunile Deţinătorului de Card:
4.1.1. să indice informaţia corectă în Cererea de emitere a Cardului şi să notifice Banca
privind modificările ce au survenit ulterior;
4.1.2. să restituie Cardul în cazul anulării sau încetării utilizării lui, indiferent de motivul care a
cauzat anularea sau încetarea utilizării acestuia;
4.1.3. să nu depăşească limitele de utilizare a Cardului, stabilite de către Regulamentul
privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova stipulate în Regulile de
Utilizare a Cardului;
4.1.4. să asigure securitatea Cardului şi PIN-codului precum şi să respecte prevederile
Regulilor de Utilizare a Cardului;
4.1.5. să informeze Banca despre pierderea sau furtul Cardului în conformitate cu
prevederile prezentului Contract;
4.1.6. să nu transmită Cardul altor persoane şi să restituie Cardul Băncii la expirarea
termenului de valabilitate;
4.1.7. să ramburseze suma overdraftului apărut şi a dobînzii calculate pentru utilizarea
lui în decursul a maximum 15 zile calendaristice din data aparitiei overdraftului.

4.2. Obligaţiunile Băncii
4.2.1. să asigure efectuarea decontărilor aferente operaţiunilor efectuate cu Cardul în limita
soldului mijloacelor disponibile în Contul de Card;
4.2.2. să informeze Deţinătorul de Card Principal despre soldul curent al Contului de Card şi să-i
elibereze lunar Extrasul de Cont;
4.2.3. să debiteze Contul de Card cu echivalentul sumelor operaţiunilor efectuate cu Cardul în
valute străine altele decît valuta Contului de Card.
4.2.4. să examineze toate reclamaţiile prezentate în scris de către Deţinătorul de Card;
4.2.5. să blocheze Contul de Card la cererea Deţinătorului de Card în cazul pierderii sau furtului
Cardului;
4.2.6. să elibereze Cardul Deţinătorului de Card în termenul indicat în Cererea de emitere a
Cardului.
4.2.7. să informeze Deţinătorul de Card despre toate modificările introduse în prezentul Contract,
Regulile de Utilizare şi Tarifele în vigoare cu cel puţin 30 zile înainte de punerea lor în
aplicaţie prin intermediul Extrasului din Contul de Card, cecurilor eliberate de bancomate,
panourilor informaţionale instalate în subdiviziunile Băncii, poştei electronice, etc.
5. Responsabilitătile părţilor
5.1. Responsabilităţile Deţinătorului de Card:
5.1.1. Deţinătorul de Card este responsabil pentru toate operaţiunile efectuate cu Cardul în
conformitate cu prevederile prezentului Contract, Regulile de Utilizare a Cardurilor, legislaţia
în vigoare a Republicii Moldova şi Regulile MasterCard International şi VISA International.
5.1.2. Deţinătorul de Card poartă raspundere pentru toate operaţiunile cu Cardul efectuate de
către alte persoane, cărora li s-a transmis Cardul sau numărul şi PIN-codul Cardului, inclusiv
în cazurile în care drept bază pentru efectuarea operaţiunilor cu Cardul au servit cecurile
nesemnate de către Deţinătorul de Card (automat bancar, comenzi prin poştă sau telefon,
tranzacţii prin internet, rezervări hotel etc).
5.1.3. Deţinătorul de Card poartă răspundere materială pentru prejudiciile cauzate Băncii la
încălcarea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentului Contract şi a
Regulilor de Utilizare a Cardurilor.
5.1.4. Deţinătorul de Card Principal poartă raspundere pentru acţiunile şi încălcările comise de
către Deţinătorul de Card suplimentar.
5.1.5. Deţinătorul de Card poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate Băncii în urma utilizării
Cardului de o persoană ce nu este Deţinător de Card şi care acţionează fără acordul şi/sau
fără cunoştinţa Deţinătorului de Card pînă în momentul notificării Băncii, în ordinea prevăzută
de Contract şi Regulile de Utilizare a Cardului despre pierderea, furtul Cardului sau
divulgarea PIN-codului.
5.2 Responsabilităţile Băncii:
5.2.1. Banca poartă răspundere pentru divulgarea informaţiilor confidenţiale privind operaţiunile cu
Cardul.
5.2.2. Banca este responsabilă de integritatea mijloacelor existente în Contul de Card.
5.2.3. Banca nu poartă raspundere pentru debitările făcute din Contul de Card pînă în momentul
anunţării de către Deţinătorul de Card despre pierderea sau furtul Cardului conform
prevederilor Contractului şi Regulilor de Utilizare a Cardului.
5.2.4. Banca nu poartă răspundere pentru imposibilitatea executării obligaţiilor ce-i revin conform
prevederilor Contractului şi Regulilor de Utilizare a Cardului în cazurile în care neexecutarea
se datorează unor situaţii force majeur.
5.2.5. Banca nu poartă răspundere pentru refuzul unor anumite instituţii bancare sau unităţi
comerciale din ţară sau din străinătate să primească Cardul ca mijloc de plată.
5.2.6. Banca nu poartă răspundere pentru inconvenienţele sau eventualele prejudicii cauzate
Deţinătorului de Card în cazul în care legislaţia statului străin stabileşte vreo restricţie cu
privire la reglementarea valutară sau la retragerile de numerar prin intermediul Cardului.
6. Litigii
6.1. Litigiile rezultate din interpretarea şi executarea prevederilor prezentului Contract vor fi
aplanate prin negocieri între părţi pe cale amicală.
6.2. În cazul în care prin negocieri directe părţile nu ajung la un acord, litigiul în cauză urmează a
fi soluţionat în instanţele de judecată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în
vigoare.
7. Dispoziţii finale
7.1. Prezentul Contract intră în vigoare din momentul eliberării Cardului şi va produce efecte
juridice până la momentul îndeplinirii în întregime de către Deţinînătorul de Card a
obligaţiunilor sale faţă de Bancă.
7.2. Prezentul Contract este întocmit în limbile română şi rusă, textele în ambele limbi avînd
aceeaşi forţă juridică. În cazul interpretării diferite a textelor, ca bază va servi varianta română
a Contractului.
7.3. Deţinătorul principal de Card, este în drept să rezilieze prezentul Contract şi să primească
mijloacele disponibile din contul de card la notificarea prealabilă în scris a băncii şi executării
tuturor obligaţiunilor asumate prin prezentul Contract. În cazurile cardurilor bancare tip
MasterCard Standard, MasterCard Gold, VISA Classic şi VISA Gold cardul urmează a fi
restituit băncii cu 30 de zile înainte de data rezilierii prezentului contract.
7.4. Confirm primirea unui exemplar de Contract, Reguli de utulizare a Cardului şi Tarife de
emitere şi deservire a cardurilor bancare. Am luat cunoştinţă de prevederile lor şi am fost
informat despre existenţa pe pagina web a Băncii (www.eximbank.com) a textelor
Contractului, Regulilor de utulizare a Cardului şi Tarifelor de emitere şi deservire a cardurilor
bancare în vigoare.

8. Adresele şi semnăturile părţilor
B.C.”Eximbank” - Gruppo Veneto Banca S.A.
Cod fiscal 1002600010273
Cod BIC________________________________
Adresa _________________________________
_______________________________________
Tel: ____________________________________
Fax: ___________________________________

Banca____________________________________________
(semnătura)

Numele ______________________________________
Prenumele ____________________________________
Codul Numeric Personal _________________________
Domiciliul _____________________________________
_____________________________________________
Telefon _______________________________________
Telefon mobil __________________________________

Deţinătorul de Card________________________________________
( semnătura)

