
Anexa nr.1A la Procedura “Emiterea si eliberarea cardurilor persoanelor fizice” 

CERERE  DE  EMITERE  CARD B.C. “MOLDOVA- AGROINDBANK” S.A.            Sucursala_______________________ 
Tipul cardului:          Vă rugăm să perfectați cu majuscule sau să bifați una dintre căsuțe, după caz: 
 
Gama Premium Mastercard WorldElite Mastercard Standard Visa Platinum Visa Classic Avanti American Express Green 

Gama Universal Mastercard Platinum Mastercard Virtual Visa Gold Visa Classic Sticker American Express Gold 
Gama Start Mastercard Gold  Visa Classic   

 
Condițiile emiterii Valuta cardului: Emiterea cardului: Eliberare card: 

Card salarial MDL Obișnuită:  la Sucursală 

Card general EUR Urgentă cu livrare 
Card social USD    

Adresa livrare card (se completează doar în cazul livrării cardului)______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                     Localitatea, Strada, Blocul, Apartamentul 

 
 Numărul contului:                                         

                                                       (Se completează de către lucrătorul bancar) 

1. DATE PERSONALE ALE DEŢINĂTORULUI 

Completați cu litere de tipar cu grafie latină(conform actului de identitate) 

      Nume*                                                                                                       Prenume* 

Parola (numele mamei Dvs. înainte**   
 de căsătorie sau un alt cuvânt cheie)                                          
 
Codul clientului*** 
În sistemul bancar  

 

Data nașterii  

Cod personal 

(din buletin, pașaport  
   
 ziua  

 
luna 

 
Anul 

              

Domiciliul permanent:_______________________________________________________________________________    
                                      Țara, Localitatea, Strada, Bloc, Apartament 

Cod poștal  ________________________________ 

Email           _________________________________ 

Telefon: Domiciliu__________________ Mobil_________________    

Rog sa-mi expediaţi lunar extrasul din contul de card pe următoarea adresă de email* (cu litere latine de tipar):   

                                                                                                                              Limba raportului:  Română           Engleză         Rusă 

 

Act de identitate Seria,  
numărul 

 

 
 

Tipul 
actului 

Buletin de identitate                   Pașaport  

 Data 
eliberării 

 

   
 ziua  

 
luna 

 
Anul 

Eliberat 
de  

 

2. DATE PRIVIND LOCUL DE MUNCĂ 

Denumirea Companiei _________________________________________________________   Funcția_____________________________________ 

Ocupația Dvs. Manager Salariat Întreprinzător Student Pensionar Funcționar de stat          Șomer 

3. DECLARAŢIE 

- Aprob emiterea unui card conform opțiunii mele din această cerere și vă autorizez să atașați cardul solicitat la contul de plăti sus-menționat. 

- Declar pe propria răspundere, că datele prezentate în cerere sunt corecte și complete și că sunt de acord ca Banca să efectueze orice verificare, pe care o consideră necesară în legătură 

cu datele din acest formular. 

- Sunt de acord ca Banca să refuze aprobarea prezentei cereri cu explicarea motivului refuzului. 

- Am luat cunoștință și sunt de acord să respect necondiționat Regulile de utilizare a cardurilor de către persoane fizice și Tarifele în vigoare. 

- Am luat cunoștință cu Condițiile Serviciului Livrare card  (pentru clienții care au selectat Serviciul Livrare) 

- DECLAR că sunt de acord cu faptul că, în cazul solicitării de către mine a emiterii cardurilor Premium, Banca, în scopul prestării întregului spectru de servicii, aferente cardului 

Premium, poate transmite, la necesitate, datele mele personale Companiilor terțe care oferă  servicii speciale pentru cardurile Premium (Concierge, Lounge Key, Mastercard Lounge, 

Companii de Asigurare, ș.a.) 

4. NOTIFICĂRI 
Sunt de acord să primesc din partea Băncii notificări, mesaje, noutăți, oferte, promoții şi alte informații aferente produselor si serviciilor bancare prin următoarele canale de comunicare accesibile Băncii: 

- e-mail, la adresa indicată în prezenta Cerere şi/sau SMS la numărul de telefon mobil, indicat în prezenta Cerere şi/sau 

- Sisteme de deservire bancară la distanța, în cazul în care sunt abonat la acestea şi/sau 

- scrisoare, care va fi expediată prin poștă, cu aviz de recepție, în cazul dacă nu am furnizat un e-mail, un telefon mobil sau nu sunt abonat la sistemele de deservire bancară la distanța ale Băncii și/sau alte canale de 

deservire/ acces la distanță accesibile Băncii. 
Declar ca am luat cunoștință si sunt de acord ca Banca poate înregistra şi stoca informația aferentă comunicării prin toate canalele furnizate. Îmi exprim acordul in mod irevocabil și necondiționat că informația 

stocată constituie o probă admisibilă și concludentă privind conținutul comunicării și va putea fi folosită in caz de necesitate. 

Nu sunt de acord să primesc din partea Băncii notificări, mesaje, noutăți, oferte, promoții și alte informații aferente produselor si serviciilor bancare. 

Vă rugăm să semnați Cererea de Emitere numai după citirea şi acceptarea Regulilor de utilizare a cardurilor BC “Moldova-Agroindbank” S.A.  

Semnătura Deținătorului principal _________________                                                                                                                                                                                                                                                                     Data perfectării           

* Va fi imprimat pe suprafața cardului 

** Va fi utilizat pentru identificarea Dvs. ca Deținător al cardului; 

*** Va fi completat de către lucrătorul bancar. 

              

                            

              

              

 
 ziua  

 
luna 

 
Anul 


