Condiţiile de furnizare a serviciului Reîncărcare online
1. Termeni şi condiţii
Abonat — utilizator al serviciilor de comunicaţii electronice prestate de către Operator (Moldcell), atît în
baza contractului de abonament cît şi fără semnarea contractelor.
Operator — furnizor de servicii de comunicaţii electronice, ÎM «Мoldcell» S.A., adresa juridică: str.
Belgrad 3, mun. Chişinău.
Bancă – este o institutie financiara, constituita in conformitate cu legislatia RM si care activeaza in baza
licentei pentru activitate bancara, emisa de organul competent conform prevederilor legale in vigoare. Instituţia
care emite carduri bancare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, pe teritoriul Republicii Moldova
sau peste hotarele ei.
Card bancar — cardul de credit sau debit, emis de către bancă, constituind un instrument de plată fără
numerar, ce oferă Abonaţilor posibilitatea de a efectua operaţiuni cu mijloace băneşti care se află în conturile
bancare ale Abonaţilor.
Integrator tehnic - "Paynet Services" SRL, MD 2038, mun Chişinău, bd. Decebal 6, responsabil de
asigurarea tehnică a interacţiunii dintre funcţionalitatea aplicaţiei ”Reîncărcare online” şi sistemul de plăţi al
Băncilor.
Sistem de facturare — un sistem certificat şi automatizat care aparţine Operatorului, prevăzut pentru a duce
evidenţa operaţiunilor privind prestarea Serviciilor de comunicaţii electronice către Abonat şi achitarea lor.
Internet — un sistem mondial de reţele de calculator, unite în mod voluntar, construit în baza protocolului IP
şi rutării (direcţionării) pachetelor de date.
Cont personal — un cont electronic în Sistemul de facturare al Operatorului, care serveşte pentru a duce
evidenţa volumului de servicii prestate sau care urmează a fi prestate, a intrărilor şi ieşirilor de mijloace
financiare, prevăzute, conform Contractului de abonament, încheiat între Abonat și Operator, pentru plata
Serviciilor de comunicaţii electronice.
Plătitor – orice persoană fizică, deţinătoare a unui card bancar valid, care iniţiază un transfer de mijloace
băneşti prin Internet, pentru achitarea Serviciilor de comunicaţii electronice în folosul Abonatului.
Plată online — transfer de mijloace bănești efectuate de către Plătitor, în folosul Abonatului, pentru
reîncărcarea contului abonatului Moldcell prin intermediul Internetului.
Plată unică – plată online efectuată de către Plătitor o singură dată. Pentru a repeta plata, plătitorul este
obligat să parcurgă toţi 3 paşi al reîncărcării online.
Plată programată – plată unică efectuată de către Plătitor o singură dată, dar cu indicarea datei
reîncărcării programate lunare. Plata programată reţine suma plăţii şi automat efectuează plata în data
indicată de către plătitor, lunar.
Contul abonatului – contul personal al Abonatului înregistrat în Sistemul de facturare al Operatorului prin
care are loc prestarea și gestionarea Serviciilor de comunicații.
Cracking sau hacking - trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al Plătitorului sau alte servicii
de securitate ale oricărei reţele, server, server web sau cont personal.
Regulament – termeni şi condiţii cu privire la reîncărcarea contului abonatului Moldcell prin intermediul
plăţilor online care sunt obligatorii spre executare şi respectare de către Plătitor/Utilizator.
Reîncărcare programată – programarea zilnică sau lunară a unui transfer de pe contul unui card bancar
indicat, pe Contul personal a unei sume exacte, indicate de către Plătitor.
2. Descriere generală a procedurii de reîncărcarea contului Abonatului Moldcell prin intermediul
plăţii online
2.1. Pe pagina-web al Operatorului: www.moldcell.md, în secţiunea ”Reîncărcare online”, Plătitorul va alege
tipul plăţii: Plată programată sau plată unică, în cazul selectării opţiunii plată programată, Plătitorul va indica data
următoarei plăţi şi va introduce numărul Abonatului (în formatul indicat în secţiunea ”Reîncărcare online” ) în
folosul căruia este efectuată plata şi suma plăţii care urmează a fi transferată în Contul personal al Abonatului prin
transferarea sumei indicate de Plătitor din mijloacele băneşti deţinute pe cardul acestuia După introducerea datelor,
Plătitorul va apasă butonul ”Verificare”. După verificarea cu succes a datelor introduse, Plătitorul va fi redirecţionat
către o secţiune web-securizată de pe serverul Băncii. Dacă data aleasă pentru Plata programată este mai mică sau
egală cu cea a plății, atunci Plata programată va fi executată în luna următoare. Altfel, plata se va face în acea zi a
lunii care a fost specificată, şi se va repeta în fiecare lună, în această zi.
Pentru a vizualiza un raport al plăților Dvs. sau să stopaţi Plata programată, sau să modificaţi specificaţiile
acesteia este necesar sa va autentificati. Pentru aceasta, introduceți numărul de telefon în meniul "autentificare"
și faceți click pe butonul cu săgeată.
Pe numărul specificat va veni un SMS cu o parola validă pentru o
singură autentificare. Introduceţi parola în meniul "Introduceți parola temporară" și apăsați butonul "Enter" .
În pagina "Contul meu" puteți vizualiza istoricul tuturor plăţilor, precum și elimina sau modifica data
plăţii automate. Dacă o Plată programată a fost setată pentru numărul indicat, acolo puteți vedea informația
despre data viitoarei plăţii și, dacă este necesar, aceasta poate fi modificată.

În caz de erori legate de cardul bancar ( blocarea cardului, lipsa de fonduri, etc ), Plata programată va
fi eliminată din sistem.
Dacă doriți să adăugați o nouă plată programată, este necesar să anulaţi Plata programată curentă și
să completaţi din nou procesul de înregistrare.
Dacă doriți să schimbați suma plăţii automate curente este necesar să anulaţi Plata programată curentă și să
completaţi din nou procesul de înregistraredeja cu suma dorită.2.2. Pot fi reîncărcate conturile tuturor abonaților
Moldcell, persoane fizice sau juridice.
2.3. Pentru a efectua plata, Plătitorul va furniza datele propriului său Card bancar, cum ar fi numărul cardului
bancar, perioada de valabilitate şi codul secret ce permite efectuarea plăţilor online. Transferul acestor date se va
efectua cu respectarea măsurilor de siguranţă disponibile în cadrul Băncii ce a emis cardul bancar respectiv.
Datele vor fi transferate către serverul autorizat al Băncii prin intermediul unui canal securizat (protocol SSL).
Informaţia se transmite în formă criptată şi se păstrează doar pe serverul specializat al sistemului de plată al
Băncii emitente a cardului bancar al Plătitorului.
2.4. După efectuarea plăţii, mijloacele băneşti vor fi transferate în Conturile personale ale Abonaţilor în
favoarea cărora a fost efectuată plata (prin intermediul Sistemului de facturare) în decurs de 2 ore. Transferul
mijloacelor băneşti poate depăşi termenul de 2 ore în dependenţă de ora la care a fost procesată plată, nivelul de
încărcare al sistemului de plăţi, etc. Operatorul nu garantează respectarea acestui termen şi nu este responsabil
pentru prejudiciile aduse Abonatului/Plătitorului în rezultatul întîrzierii transferului mijloacelor băneşti în contul
numărului ce a fost reîncărcat prin intermediul plăţilor online.
2.5. În cazul revocării plăţii prin Card bancar, indiferent de motivele anulării, Plătitorul şi/sau Abonatul se
obligă să acopere toate cheltuielile şi pierderile posibile, aduse Operatorului în legătură cu procesarea revocării,
inclusiv suma completă a prejudiciilor aduse (suma plăţii transferată anterior în Cont personal al Abonatului,
prin intermediul Cardului bancar), amenzile aplicate de către sistemele de plăţi internaţionale care efectuează
procesarea plăţilor prin intermediul Cardurilor bancare, costurile privind prelucrarea documentelor, cheltuielile
de judecată, şi altele.
2.6. În cazul rambursarii sau transferului mijloacelor banesti, anterior reincarcate in contul personal al
Abonatului prin intermediul serviciului “Reincarcare on line” , Abonatul se obligă să acopere toate cheltuielile
suportate de Operator în legătură cu procesarea transferului de mijloace băneşti prin intermediul serviciului
”Reîncărcare online”, inclusiv suma completă a prejudiciilor aduse (suma plăţii transferată anterior în Cont
personal al Abonatului, prin intermediul Cardului bancar), amenzile aplicate de către sistemele de plăţi
internaţionale care efectuează procesarea plăţilor prin intermediul Cardurilor bancare, costurile privind
prelucrarea documentelor, comisionul achitat instituţiilor bancare, cheltuielile de judecată, şi altele , la discretia
Operatorului.
2.7. Dacă a fost reîncărcat un cont greșit, Plătitorul se adresează la Banca ce a emis Cardul Bancar pentru a
afla codul de identificare a tranzacției. Acest cod împreună cu copia buletinului valabil și cererea (în formă
liberă, ce conține numărul greșit și numărul corect, semnătura abonatului și data adresării) se expediază
Integratorului tehnic la numărul scurt 501 (număr Moldcell), la numărul de fax: 022808616 sau e-mail:
cancel@paynet.md. Urmează verificarea datelor. În caz dacă informația este corectă, mijloacele bănești care nu
au fost utlizate, sunt transferate din contul greșit în cel corect (solicitat de Plătitor) de către Integratorul tehnic.
3. Descrierea procedurii ”Reîncărcare programată”
3.1. Operatorul îşi rezervă dreptul de a stabili nişte limitări asupra posibilităţii Plătitorilor de a transfera
mijloace băneşti în Conturile abonaților, prin intermediul Cardului bancar, fără a se limita: asupra ţării
emitentului de Card bancar sau clasei Cardului bancar. Operatorul îşi rezervă dreptul de a nu informa Plătitorul
și Abonatul despre motivele de stabilire a limitărilor.
3.2. Orice Deţinător de card bancar Visa sau MasterCard (inclusiv Visa Electron şi Maestro) emis de către
Băncile din Moldova, precum şi de către Băncile străine (cu protecţie 3D Secure), poate efectua reîncărcarea
contului abonatului, prin intermediul serviciului “Plăţi online”.
3.3. Transferul mijloacelor băneşti prin intermediul plăţii online, se efectuează luând în calcul următoarele
limitări:
3.3.1. Plata online nu poate fi efectuată în cazul în care Plătitorul are o interdicţie asupra efectuării plăţilor.
3.3.2. Pentru a efectua plata, față de Abonat nu trebuie să fie aplicată nici o modalitate de încetare a prestării
Serviciilor de comunicații electronice, cu excepția modalităților de încetare legate de neachitarea de către
Abonat a plăţii pentru Serviciilor de comunicații electronice.
3.3.3. Transferul de mijloace băneşti poate fi efectuat doar indicând sume cu cifre întregi.
3.3.4. Restricţii privind suma plăţii:
— suma unei plăţi — trebuie să fie de cel puţin 30 de lei;
— suma unei plăţi — trebuie să fie de cel mult 5000 lei.
3.4. Operatorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral limitele sumelor de plată pentru Plătitori.
3.5. Plata online poate fi efectuată numai prin intermediul Cardurilor bancare emise de către Băncile
moldoveneşti şi de către Băncile străine, care dispun de protecţia 3D Secure.
3.6. Operatorul nu va lua în considerare pretenţiile Plătitorului în ce priveşte rambursarea mijloacelor băneşti
în contul său bancar în urma unui transfer reuşit/nereuşit a mijloacelor băneşti în Contul personal al său sau al

altui Abonat.
3.7.Plătitorul poartă răspundere pentru corectitudinea numărului de Card bancar indicat, privind data de
expirare a valabilității Cardului său bancar, asupra sumei de bani spre transfer, precum şi privind numărului de
telefon al Abonatului. Întrucât Operatorul nu efectuează transferuri de mijloace băneşti şi nu prestează servicii
bancare, toată răspunderea privind corectitudinea efectuării transferului, o poartă, exclusiv Banca şi Plătitorul,
iar toate pretenţiile privind rambursarea mijloacelor transferate în cadrul Plăţii online, se soluționează nemijlocit
între Bancă şi Plătitor.
3.8. În cazul rezilierii contractului de abonament, mijloacele băneşti transferate în contul Abonatului prin
intermediul serviciului ”Reîncărcare online”, vor fi rambursate in contul de card bancar al “Platitorului”, in
conformitate cu procedura standart de rambursare a mijloacelor banesti elaborata de Operator si care este
valabila la momentul cererii de rambursare.
3.9. Operatorul nu garantează Plătitorului securitatea la efectuarea plăţilor online, inclusiv, dar nelimitînduse la acţiuni de cracking sau hacking a cardului bancar al Plătitorului, precum şi oricare alte acţiuni de fraudare
a contului Plătitorului/Abonatului prin utilizarea acestui serviciu. Plătitorul acceptă această limitare a
responsabilităţii Operatorului şi în cazul în care nu va accepta oricare din condiţiile acestui Regulament,
Plătitorul nu va utiliza acest serviciu prin intermediul site-ului Operatorului.
3.10. În nici o circumstanţă Operatorul nu poate fi responsabil pentru pierderi de natură directă sau indirectă,
rezultate din/sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanţă al serviciului de plăţi online, a acestui
site web sau alte site-uri web, în legătura cu acesta. Toate pretenţiile de ordin material şi moral, Plătitorul le
poate adresa, după caz, Băncii emitente a cardului bancar.

4. Plata
4.1. La transferul mijloacelor băneşti pentru reîncărcarea contului Abonatului prin intermediul Plăţii online,
nu se percepe comision.
5. Alte condiţii
5.1 Abonaţii sunt anunţaţi despre încetarea sau modificarea prezentului Regulament prin intermediul paginiiweb al Operatorului: www.moldcell.md. Regulamentul se consideră modificat din momentul indicat în anunţ.
5.2. Întrucît transferul informaţiei despre tranzacţie către Bancă și conținutul acestei informații se efectuează
cu ajutorul unor canale de comunicaţii deschise (Internet şi altele), Operatorul nu garantează confidenţialitatea
informaţiilor despre Plătitor şi nu poartă răspundere pentru acest fapt.
5.3. Operatorul nu are acces, respectiv nu păstrează informații confidențiale legate de Cardurile bancarel ale
Plătitorilor.
5.4. Transferul mijloacelor băneşti prin intermediul Plăţii online cu ajutorul Cardurilor bancare, poate fi
sistată de către Operator pentru Abonatul sau Plătitorul respectiv, pe o perioadă nedeterminată, fără nici o
explicaţie.
5.5. Operatorul nu poartă răspundere în faţa Plătitorului şi/sau a Abonatului, pentru întîrzierile şi defecţiunile
platformelor tehnice şi erorile de comunicare care au apărut fără vina Operatorului.
5.6. Plătitorul poartă răspundere pentru orice acţiuni ale persoanelor terţe, efectuate din numele Plătitorului,
la utilizarea Cardului bancar al Plătitorului pentru efectuarea Plăţii online.
5.7. Prin utilizarea serviciului ”Reîncărcare online”, plătitorul acceptă toate condiţiile prezentului Regulament şi
este de acord cu condiţiile de limitare a răspunderii Operatorului.
5.8. Operatorul nu poartă răspundere în cazul oricărei pretenţie ridicată de către un terţ, rezultata din utilizarea
serviciului de reîncărcare a contului online din numele acestuia, cît şi cu privire la orice pierdere (directă,
indirectă, pe cale de consecinţă sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, cheltuieli (inclusiv
cheltuieli de judecata) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Operator şi să nu
acţioneze Operatorul în judecată ca urmare a încălcării sau ignorării de către Plătitor a termenilor si condiţiilor
prezentului Regulament.

