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Una din priorităţile Mobiasbanca este să aducă standardele internaţionale de calitate 
pe piaţa bancară. 
 
Devenind Membru Principal al MasterCard Mobiasbancă lansează o noua ofertă 
care presupune servicii noi, tarife mai bune si reguli mai simple. Noile produse ridica 
noţiunea de card la un nivel nou pentru tara noastră şi oferă noi posibilităţi 
deţinătorilor acestora. 

Principalele schimbări se datorează unei noi platforme tehnologice de operare, ofer-
ind noi funcţionalităţi şi flexibilitate pentru produsele actuale şi viitoarele oferte. 
Cardurile Mobiasbancă se vor deosebi de cardurile analogice existente în Republica 
Moldova prin faptul că nu vor avea un sold minim stabilit

Oferta de produse conţine cardurile Cirrus Maestro în MDL, MasterCard în MDL, 
EUR şi USD. În curând Mobiasbancă va lansa cardul Gold, disponibil în MDL şi 
carduri MasterCard Business în MDL şi EUR. 

Clienţii care au deţinut anterior carduri Cirrus Maestro în EUR şi USD vor primi gratuit 
carduri MasterCard în EUR şi USD. Cardurile de credit NEOS vor fi oferite în versiune 
Cirrus Maestro şi MasterCard. 

Clienţii cardurilor multivalutare Trinity vor primi un set de 3 carduri în MDL, EUR şi 
USD Cirrus Maestro sau MasterCard. Cardurile de credit pentru studenţi Atu – oferă 
aceleaşi posibilităţi studenţilor bursieri de a beneficia de credite în cadrul programu-
lui Your Mobias. 
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Designul noilor carduri se bazează pe principalele domenii pe care le susţine Grupul 
Société Générale şi Mobiasbanca: rugby şi muzica clasică, împărtăşind aceleaşi 
valori: Profesionism, inovaţii şi spirit de echipă.  

Mobiasbancă continuă dezvoltarea în ritm accelerat al reţelei de bancomate. 
Numărul lor este în prezent de 22, ele fiind plasate în Chişinău, Cahul, Anenii-Noi, 
Bălţi, Ungheni, Comrat. 

Au fost modificate tarifele băncii, ele fiind adaptate noii oferte şi noilor posibilităţi 
funcţionale. 

Cardurile vechi vor fi complet înlocuite, iar emiterea cardurilor noi va fi efectuata 
gratuit de către banca, inclusiv si a cardurilor suplimentare.  Cardurile vechi sunt 
valabile pana la 10 octombrie 2008. Din acel moment soldul debitor sau creditor de 
pe vechiul card va fi transferat pe noul card, care deja trebuie sa fie in posesia clien-
tului. În cazul în care clienţii nu reuşesc să schimbe cardul până la data de 10 octom-
brie ei pot să-l ridice si după această dată, ţinând cont de faptul că cardul vechi nu 
va fi funcţional. 

Termenul de valabilitate a noilor carduri este de doi ani, având posibilitatea reînnoirii 
automate. Clienţii băncii vor beneficia de un contract nou, tarife noi şi condiţii 
generale, care, cu siguranţă, vor contribui la cunoaşterea avantajelor noului produs.


