
Opțiuni de modificare a limitelor de utilizare a cardurilor de plată Business 

Limitele standard de utilizare a cardurilor de plată pentru persoanele juridice sunt specificate în ”Tarifele 

și comisioanele pentru deservirea cardurilor de plată Business”. Banca poate modifica limitele respective, în mod 

unilateral, cu informarea prealabilă a Deținătorului de card.  

Titularul de cont are posibilitatea de a solicita modificarea unor limite de tranzacționare pentru toate 

cardurile atașate la Contul de plăți. Modificarea limitelor pentru utilizarea Cardurilor de plată poate fi solicitată 

direct la ghișeele Băncii prin completarea unei cereri sau prin expedierea unui mesaj la adresa electronică 

cards@eximbank.com de la adresa de email a clientului indicată în sistemul informațional al Băncii. 

Valoarea non-standard a limitelor de utilizare a cardurilor de plată Business care pot fi modificate de către 

client sunt expuse în tabelele de mai jos.  

  Limite Valoare 
Componentă 

de risc 
Notă 

1 
Limita zilnică  la tranzacțiile efectuate fără prezența cardului (tranzacțiile mobile 

banking si internet banking nu cad sub incidența) 
Interzis 

K  

2 Limita zilnică la retragerea numerarului la ATM din străinătate 2 000 € / 100 tranzacții / per cont 

     

  Limite Valoare 
Componentă 

de risc 
Notă 

1 
Limita zilnică  la tranzacțiile efectuate fără prezența cardului (tranzacțiile mobile 

banking si internet banking nu cad sub incidența) 
2 000 € / 30 tranzacții / per card 

L  

2 Limita zilnică la retragerea numerarului la ATM din străinătate 10 000 € / 100 tranzacții / per cont 

     

  Limite Valoare 
Componentă 

de risc 
Notă 

1 
Limita zilnică  la tranzacțiile efectuate fără prezența cardului (tranzacțiile mobile 

banking si internet banking nu cad sub incidența) 
5 000 € / 40 tranzacții / per card 

M  

2 Limita zilnică la retragerea numerarului la ATM din străinătate 2 000 € / 100 tranzacții / per cont 

     

  Limite Valoare 
Componentă 

de risc 
Notă 

1 
Limita zilnică  la tranzacțiile efectuate fără prezența cardului (tranzacțiile mobile 

banking si internet banking nu cad sub incidența) 
10 000 € / 40 tranzacții / per card 

N  

2 Limita zilnică la retragerea numerarului la ATM din străinătate 2 000 € / 100 tranzacții / per cont 

     

  Limite Valoare 
Componentă 

de risc 
Notă 

1 
Limita zilnică  la tranzacțiile efectuate fără prezența cardului (tranzacțiile mobile 

banking si internet banking nu cad sub incidența) 
50 000 € / nr. tranzacții nelimitat / per card 

O  

2 Limita zilnică la retragerea numerarului la ATM din străinătate 5 000 € / 100 tranzacții / per cont 

     

  Limite Valoare 
Componentă 

de risc 
Notă 

1 
Limita zilnică  la tranzacțiile efectuate fără prezența cardului (tranzacțiile mobile 

banking si internet banking nu cad sub incidența) 
200 000 € / nr. tranzacții nelimitat / per card 

P  

2 Limita zilnică la retragerea numerarului la ATM din străinătate 10 000 € / 100 tranzacții / per cont 

 

https://eximbank.md/ro/tarife-si-conditii-pentru-compania
https://eximbank.md/ro/tarife-si-conditii-pentru-compania
mailto:cards@eximbank.com

