
  

 

Util! Cum ne facem un cont PayPal cu un card Moldindconbank? 

PayPal - una dintre cele mai sigure metode de a primi și cheltui bani online! 

Folosind PayPal nu mai este nevoie să introduceți date personale precum nume, adresă, număr card, atunci când efectuați o 
plată online, iar singurele date care ajung la vânzător sunt adresa de email și cea de livrare a bunurilor.  

În plus, vânzătorul este verificat în prealabil. Astfel, nu riscăm să fim înșelați sau, și mai grav, să ne fie furate datele cardului după 
efectuarea unor tranzacții pe internet. 

1. Pentru a crea un cont PayPal avem nevoie de un card Moldindconbank (în care am depus, în prealabil, cel puțin 50 lei 

sau echivalentul sumei de 1,5-2 EUR, acești bani vor fi returnați ulterior), un număr valabil de telefon mobil și o adresă 

de email activă. 

2. Accesăm www.paypal.com și dăm click pe link-ul „Sign Up for Free” din mijlocul paginii sau pe link-ul „Sign Up” din 

colțul drept sus. 

 
 

3. În pasul următor selectăm opțiunea „Personal Account”, deoarece creăm un cont pentru uz personal și apăsăm butonul 

„Continue”. 

 
 

https://www.paypal.com/


  
 

4. În fereastra nouă completăm cîmpurile solicitate.  

 

 
Atenție! În unele situații, sistemul nu va accepta adrese de tipul xyz1986@unknown.com, recomandăm să folosiți o 

adresă de email cu numele Dvs., înregistrată pe un domeniu recunoscut internațional 

 

5. În următorul formular trebuie sa introducem datele personale, este important să introducem date reale, numele 

introdus trebuie să coincidă cu numele de pe card. În caz contrar, nu veți putea finaliza procedura de creare a contului, 

fie veți întâmpina probleme la efectuarea unor plăți sau tranzacții. După completarea datelor dați click pe butonul 

„Agree and Continue”. 

 
 

6. Introduceți datele cardului pe care doriți să îl asociați contului de PayPal și selectați „Add Card” 

 

 
 

mailto:xyz1986@unknown.com


  
7. Contul a fost creat cu succes! Îl putem utiliza pentru a face cumpărături, vinde bunuri și transfera bani! 

 

 
 

8. Plățile pe internet folosind contul PayPal se vor face cu banii din propriul cont bancar, direct din acesta sau prin 

intermediul cardului bancar.  

În acest scop, înainte de a putea efectua prima plată, este necesară confirmarea cardului.  

Ne logăm pe PayPal.com utilizînd email-ul și parola selectată anterior și dăm click pe oricare din link-urile indicate mai 

jos: „Wallet” sau „Bank accounts and cards”, cardul, datele căruia le-am introdus anterior, deja este înregistrat: 

 

 
 

9. Dăm click pe card, se va deschide o fereastră nouă în care selectăm butonul „OK” 

 
Aici suntem notificați și despre faptul că ni se va retrage o sumă mică de pe cont (1,5-2 EUR), care va fi restituită după ce 

PayPal va verifica cardul. 

 

http://www.paypal.com/


  
10. Dacă am activat serviciul SMS-notificări, vom primi pe telefonul mobil un SMS, în care va fi indicată suma retrasă de 

PayPal și codul tranzacției, ce va conține patru cifre: "PP*7280CODE". 

În caz contrar, ne logăm în Web-Banking și din compartimentul cardului care l-am atașat la PayPal, selectăm opțiunea 

„Extras pentru perioada valabilă”, în fereastra nouă selectăm perioada (1-2 zile) și  „Confirmare” 

 

 
 

Ca rezultat, se va afișa extrasul pentru perioada selectată, în care căutăm tranzacția PayPal și codul din 4 cifre, de regulă 

operațiunea poate dura 1 zi. 

 
11. Ne logăm pe PayPal.com și efectuăm pașii din p.8, în fereastra nouă introducem cele 4 cifre din codul tranzacției și 

selectăm butonul „Confirm” 

 
 

 

12. Cardul a fost confirmat! În decurs de 1-2 zile PayPal va verifica cardul înregistrat și ne va rambursa suma retrasă. 

 

 
 

Acum puteți efectua cumpărături pe internet în siguranță, din cele mai populare magazine online, inclusiv ebay.com! 

http://www.micb.md/sec/sms-notificari/
wb.micb.md
http://www.paypal.com/
http://www.ebay.com/

