DECLARAȚIA SĂPTĂMÂNII

Gianni Buquicchio, președintele Comisiei de la Veneția:
„R. Moldova ar fi trecut prin procesul de democratizare mult
mai repede, dacă nu aveau loc crizele politice în societate”.
Fondator: Constantin Tănase
ANUL XIII, NR.35 (2069)

VINERI, 12 SEPTEMBRIE 2014
RESPONSABILĂ DE EDIŢIE:

VICTORIA PUIU

Unicul ziar național

Merele
noastre
trec Prutul
cu greu
Exemplu de
profesionalism şi
responsabilitate socială

13

Jurnalismul
fără
permisiune
de port-armă

Campania „Tu alegi candidatul”

2

Valeriu Cerba, doctor în drept, colonel
de poliție în rezervă:

Președintele Comitetului de Conducere al BC „Moldova Agroindbank” S.A.
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M

oldova Agroindbank şi MasterCard au lansat cardul bancar fără
contact Debit MasterCard PayPass şi au marcat evenimentul
printr-un maraton de susținere a bătrânilor de la Centrul de zi al
persoanelor în etate din Strășeni.
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Exemplu de profesionalism
şi responsabilitate socială
Moldova Agroindbank a lansat cardul fără contact
MasterCard PayPass și a ajutat bătrânii din Strășeni

Mai mulți jurnaliști au participat la Maratonul de caritate organizat pentru susținerea
Centrului de zi și Centrului de plasament al persoanelor în etate din Strășeni

1
Ne place să facem cumpărături, să alegem produsele pe care le îndrăgim,
să ne plimbăm printre rafturile unui supermarket,
dar atunci când ajungem
la casă trebuie să avem
destulă răbdare ca să stăm
la coadă. Fiind mereu cu
gândul la clienții săi, Moldova Agroindbank a lansat
recent un produs menit să
reducă la maximum timpul
necesar pentru achitarea
produselor. E vorba de cardul bancar Debit MasterCard PayPass care face
posibilă simplificarea procedurilor de plată printr-o
simplă apropiere a cardului
de terminal. Cu alte cuvinte, pentru efectuarea tranzacției, clienții nu mai trebuie să transmită casierului
cardul bancar – e suficient
doar să-l atingă sau să-l
apropie de POS-terminalul
cu simbolul PayPass la o
distanţă de 1-2 cm. E și mai
comod, deoarece cumpără-

Bătrânii de la Centrul de zi din Strășeni au primit
daruri din partea „Moldova Agroindbank”
torul nici nu trebuie să-și
scoată cardul din portofel.
Dacă suma tranzacţiei nu
depăşeşte 200 lei sau 20
de euro în străinătate –
clientul nu trebuie nici să
introducă codul PIN şi nici
să semneze chitanţa. Doar
în cazul în care deținătorul cardului a cumpărat
bunuri de o valoare care

depășește 200 de lei, casierul îi va cere, din motive
de securitate, să introducă
codul PIN. MasterCard
PayPass este o alternativă avantajoasă, pentru că
funcționează ca un card
obișnuit, dar permite și
plăți la o singură „atingere” a terminalului adaptat
pentru tehnologia PayPass.

„Acest produs se înscrie
exact în strategia băncii
Moldova Agroindbank de
dezvoltare durabilă, îndreptată atât către persoane fizice, cât și agenți economici. Pentru deținători
se deschid noi oportunități,
plățile devin mai confortabile și mai rapide”, a declarat preşedintele Comi-

tetului de Conducere BC
„Moldova Agroindbank ”
SA, Serghei Cebotari.
Cardurile „fără contact”
sunt adesea folosite atunci
când tranzacțiile trebuie să
fie procesate rapid în transportul public sau la diferite
evenimente publice (concerte, evenimente sportive),
dar şi în supermarketuri.
Deja 63 de țări dezvoltate
din lume au adoptat această
tehnologie. Comercianţii
şi prestatorii de servicii
din Moldova obţin prin
acest produs o modalitate
sigură de fidelizare şi de
atragere a clienţilor, oferind
servicii de plată comode
şi rapide, eliminând cozile
şi nervozitatea. Unul din
cei mai mari retaileri din
Republica Moldova care a
implementat această tehnologie este compania ICS
„Fourchette” SR L. Toate
supermarketurile rețelei
au terminale PayPass la
casă, permițând achitarea
rapidă a bunurilor cumpărate. Moldova Agroindbank

anunță că nu se va limita
doar la zona Chișinăului și
va majora numărul terminalelor PayPass în toată țara.
Treptat, geografia utilizării
tehnologiei noi se va extinde
și va fi disponibilă la benzinării, restaurante fast-food,
farmacii și magazine.
Printre primele persoane ce au testat noul MasterCard PayPass de la Moldova Agroindbank au fost
mai mulți jurnaliști care au
susţinut şi o altă iniţiativă
Moldova Agroindbank,
participând la maratonul
de caritate organizat pentru susținerea Centrului
de zi și Centrului de plasament al persoanelor în etate
din Strășeni, gestionat de
Asociaţia „Neoumanist”.
Ei au cumpărat produse
alimentare în magazinul
Fourchette, folosind metoda rapidă de plată PayPass
și le-au donat bătrânilor din
Strășeni. Chiar dacă fiecare
bătrân are o poveste dramatică în spate, atenția ce
li s-a acordat le-a provocat
zâmbete de recunoștință
pe față. Drept mulțumire,
ei au cântat „Trandafir de
la Moldova” și i-au invitat
pe jurnaliști să mai vină
altă dată ca să vadă cum
dansează bătrânii tangouri. Centrul de zi pentru
persoanele în etate din
Strășeni funcționează de
12 ani, fiind susținut de
donatori de peste hotare și
din țară. Unul din cei mai
importanți parteneri locali
este Moldova Agroindbank, care nu uită niciodată
să vină cu daruri.
Nu întâmplător Moldova Agroindbank s-a învrednicit de Premiul Mare
a l Concursu lui „ Marca
comercială a anului 2013”
la nomina l izarea „Responsabilitatea Socială”.
Iar pentru indicii de performanţă obţinuţi, în 2014
MAIB a fost recunoscută
de către revista britanică
„Global Banking&Finance Review” drept cea mai
bună bancă comercială din
Moldova.
I.M.

