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Maib lansează cardul bancar pentru copii și adolescenți – maib junior
Un nou card bancar, de această dată adresat copiilor și adolescenților cu vârsta între 7
și 17 ani, este lansat de către maib. Cardul maib junior e un card de debit Mastercard,
pe care îl poți face cadou copilului tău, ghidându-i primii pași în banking și spre
libertate financiară.
Maib junior este personalizat cu numele copilului și poate fi utilizat pentru plăți în
magazine sau online. Cardul se deschide pe un sub-cont al părintelui, deschis la maib,
care îl poate gestiona și stabili o limită lunară de 5 000 lei.
Comandă cardul maib junior și bucură-te împreună cu copilul tău de avantajele oferite.
Beneficiile pentru juniori:
 cashback la fiecare plată;
 aplicație mobilă specială;
 reduceri în transportul public din Chișinău;
 promoții cu premii exclusive;
 retrageri de bani de la bancomat;
 poate efectua un transfer de bani prietenilor;
 are acces la banii de pe card, oriunde s-ar afla;
 primește notificări pe telefon când efectuează o plată sau contul de card este
alimentat. Beneficiile părinților:
 cardul e gratuit;
 oricând poate alimenta cardul maib junior;
 controlează prin maibank ce face copilul cu banii săi;
 ești mândru de independența financiară a copilului tău.
Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 7-17 ani, cardul de plată maib Junior se va emite
în baza buletinului de identitate sau a certificatului de naștere (dacă minorul nu deține
buletin de identitate).
Vino la maib sau accesează gama.maib.md pentru a deschide cardul maib junior pe
numele celui mic și oferă-i în siguranță bani de buzunar. Fii în trend cu maib junior!
Maib - împreună la nivelul următor.
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Lista operațiunelor interzise spre tranzacționare prin intermediul cardului de plată maib
junior
1. Bunuri Digitale – Aplicații sotware (cu excepția jocurilor)
2. Transferuri mijloace bănești
3. Mărfuri și servicii – Instituții financiare
4. Finanțarea cu mijloace bănești
5. Quasi cash
6. Valori mobiliare – brocheri/dealeri
7. Tranzacții de finanțare prin intermediul POI
8. Servicii de publicitate
9. Jocuri de noroc pe Internet
10. Medicamente, Proprietari de medicamente, produse farmaceutice e-commerce)
11. Magazine de medicamente și farmacii (e-commerce)
12. Magazine și standuri de țigări(pentru comercianții ce comercializează țigări sau tutun vrac
fără utilizarea cardurilor)
13. Marketing Direct – Comercializarea de Teleservicii, inițiat de Deținător de card
14. Marketing Direct – Telemarketing inițiat de comerciant
15. Marketing Direct – Servicii de planificare a Călătoriilor
16. Pariuri, inclusiv bilete de loterie, jetoane de jocuri de cazinou, pariuri în afara pistei și pariuri
la circuitele de curse
17. Servicii de întâlniri

