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1 februarie 2022 – 20 februarie 2023

Alegeți și economisiți bani cu serviciul de chirie auto online linkul special. si savurați o călătorie cu confort. Profitați de o reducere de 
10% la chiria auto.
Pentru a beneficia de reducere, accesați site-ul rentalcars.com prin linkul special plasat pe site-ul băncii dvs, în aplicația mobilă sau în
oferta publicitară. Rezervarea direct pe site-ul rentalcars.com nu vă permite să obțineți o reducere. Reducerea se ofera doar in cazul
rezervarii online cu achitare simultana, nu si pentru rezervare cu achitare ulterioara.

Oferta este disponibilă tuturor deținătorilor de carduri Visa. Pentru mai multe detalii accesati saitul: rentalcars.com

3 noiembrie 2021 – 3 noiembrie 2023

Până la -20% la parfumuri și produse pentru frumusețe de la Ovico cu Visa
Cum să profitați de ofertă:
Plătiți-vă achizițiile cu carduri Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite și aveți parte de un cadou plăcut de la Visa:

de la -5% la -10% la parfumuri;
-10% la certificatele cadou;

de la -5% la -20% la cosmetice decorative și produse de îngrijire. 
Condițiile ofertei:
Pentru a profita de ofertă, vă rugăm să anunțați reducerea propusă înainte de a efectua plata și înainte de a fi printat bonul de casă.

Oferta este valabilă doar în magazinele offline și nu poate fi însumată cu alte oferte existente.
Oferta este valabilă doar la plată direct la punctul de vânzare, efectuată atât cu cardul, cât și prin alte modalități de plată.

www.ovico.md

https://www.rentalcars.com/?affiliateCode=visainter999&enabler=visame
http://www.rentalcars.com/
https://www.rentalcars.com/?affiliateCode=visainter999&enabler=visame
http://www.rentalcars.com/
http://www.rentalcars.com/
http://www.ovico.md/
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Bicester Village Shopping Collection este locul unde se regăsesc brandurile exclusive, serviciile de cea mai înaltă calitate și impresiile
de neuitat. Opt mall-uri de outlet din inimile shopping-ului european nu doar vor satisface cei mai exigenți și sofisticați cumpărători, 
dar și vor crea, împreună Visa, standarde noi de shopping. Planificând o călătorie de shopping, nu uitați să accesați din timp pagina
web a outlet-ului ales pentru a beneficia de oferta Visa si anume:
 obține o invitație electronică VIP personală care vă garantează -10% din suma totală de achiziție;
 serviciul “Shopping ușor” (Nu este nevoie să duceți personal cumpărăturile dvs. – la finele shoppingului concierge-ul de la Visa le 

va livra la adresa specificată;
 VIP-lounge și loc de parcare personal;
 25% la transfer sau la serviciul “Șofer personal”;
 -25% la pachete de shopping;
 Mile bonus de la Frequent Flyer Rewards.

www.bicestervillage.com

23 iunie 2022 - 23 iunie 2023

Un pahar de vin fin la restaurantul cu bucătărie originală GastHaus cu Visa
Petreceți timpul cu cei dragi la GastHaus. Restaurantul este situat într-o zonă liniștită din centrul Chișinăului. Atmosfera, interiorul
și sunetele fermecătoare de saxofon vă vor face să uitați de agitația orașului, iar meniul restaurantului vă va impresiona cu 
varietatea și gusturile incredibile!
Iar de joi până duminică, GastHaus își așteaptă oaspeții la Sushi Days pentru a vă trata cu capodopere precum California cu 
creveți, banzai, uzumaki, rulouri cu somon și mango și multe alte feluri de sushi, sashimi și rulouri.
Cum să profitați de ofertă:
Plătiți-vă comanda cu cardul dvs. premium Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature sau Visa Infinite și primiți un pahar de vin ca 
bonus la un bon de casă de la 500 MDL.
Condițiile ofertei:
Oferta este valabilă doar offline, la restaurantul situat pe str. Cojocarilor 17, mun. Chișinău, MD-2001, Moldova.
Pentru a profita de ofertă, informați casierul, înainte de generarea bonului de casă, că doriți să plătiți cu cardul premium Visa.

http://www.bicestervillage.com/
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20 iunie 2022  – 15 iunie 2023
Apropiere de arboretum, camere confortabile și un concierge personal – vacanta dvs. este pe miini bune atunci cind va aflati la 
Dendrarium ApartHotel. Iar daca platiti rezervarea cu un card premium Visa, aveti parte de un privelegiu placut upgrade-ul camerei 
cu o categorie: in loc de camera Double Room sau Twin Room vi se ofera o camera Double Room Balcony. Oferta este disponibilă 
deținătorilor de carduri Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite.
Pentru a beneficia de ofertă, doar arătați cardul dvs. premium Visa la ghișeul de check-in.
Oferta este valabilă doar la plată direct la locul cazării.
Adresa: str. Primăverii 11, Chișinău

20 iunie 2022 – 1 iunie 2023
Rețeta fericirii este foarte simplă: întindeți tartar pe un cruton crocant și combinați-le cu gustul berii cehe adevarate la pub-ul
Kozlovna. O atmosferă confortabilă, muzică instrumentală și buna dispoziție sunt garantate. Iar la plată cu carduri premium Visa, veți
beneficia de oferta exclusivă de -7% pentru oricare feluri din meniu.
Oferta este disponibilă deținătorilor de carduri Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite.
Pentru a beneficia de ofertă, doar arătați-i chelnerului cardul dvs. premium Visa.
Suma minima a comenzii pentru activarea ofertei este de 500 de lei.
Adresa: str. Pușkin 24, Chișinău

www.kozlovna.md

http://www.kozlovna.md/
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Rambursarea Tax Free* crește cu 20% datorită Visa și Global Blue.

Detaliile promoției

Deținătorii de carduri Visa beneficiază de o rambursare suplimentară de 20% (până la 500 EUR pentru fiecare achiziție) la solicitarea
serviciului Tax Free de la Global Blue în magazinele participante la promoție.

Termenele promoției

Încărcați codul QR. Faceți click pentru a vedea lista de branduri și magazine participante la promoție.
Prezentați codul QR și cardul Visa în magazin și solicitați procesarea achiziției cu aplicarea Tax Free. Validați formularul dvs. la vamă în drum 
spre casă. 
Bucurați-vă de o încasare suplimentară! 20% din sumă vor fi creditate automat pe cardul dumneavoastră Visa.

https://cis.visa.com/ru_TJ/visa-in-moldova/promotions/global_blue.html

* Tax Free – un sistem de returnare a sumei taxei pe valoarea adăugată.

Imaginați-vă o seară caldă de vară la restaurantul “Park Avenue”, unde în față vi se așterne suprafața azurie a apei, înconjurată de 
parc. Aici puteți să admirați apusul, să vă relaxați și să urmăriți natura uluitoare în ritmul melodiilor originale ale DJ-lor.
Savurați din bucătăria italiană, spaniolă, thailandeză, japoneză și moldovenească tradiționalăla “Park Avenue ” cu cardul dvs. 
Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature și Visa Infinite și obțineți o reducerede 10% pe orice bon.
Adresa: bulevardulDecebal, 6/1, Chișinău

www.parkavenue.md

23 iunie 2022 - 23 iunie 2023

https://refund.globalblue.com/web/faces/public/exo/visa_extrarefund_lifestyle_IT?utm_source=Visa&utm_medium=Referral&utm_campaign=Extrarefund
https://refund.globalblue.com/web/faces/public/exo/visa_extrarefund_lifestyle_IT?utm_source=Visa&utm_medium=Referral&utm_campaign=Extrarefund
https://cis.visa.com/ru_TJ/visa-in-moldova/promotions/global_blue.html
http://www.parkavenue.md/
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23 iunie 2022 - 23 iunie 2023

Un pahar de vin rafinat cadou la restaurantul Chateau cu carduri premium Visa
Condimentați cina cu un concert pe o terasă confortabilă, și rețeta pentru o seară perfectă la Chateau Grill&Pub este aproape gata. Rămâne
doar să plătiți bonul cu un card Visa premium și să vă bucurați de un pahar de vin rafinat cadou.

Oferta este disponibilă pentru deținătorii de carduri Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite.
Pentru a profita de ofertă, pur și simplu prezentați chelnerului cardul dvs. premium Visa.
Suma minimă de comandă pentru activarea ofertei este de 500 MDL.

www.chateau.md

Un sejur de neuitat în restaurantul Velgar și un compliment plăcut – un pahar de vin cadou la comanda dvs. cu Visa
O zi de naștere, o petrecere corporativă sau pur și simplu o seară plăcută cu familia vor deveni cu siguranță deosebit de gustoase
și rafinate la restaurantul Velgar, cu o atmosferă superbă și o varietate de preparate pe placul tuturor.
Iar dacă plătiți cu un card premium Visa, veți beneficia de un compliment plăcut – un pahar de vin cadou.
Oferta este disponibilă pentru deținătorii de carduri Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite.
Pentru a profita de ofertă, pur și simplu prezentați chelnerului cardul dvs. premium Visa.
Suma minimă de comandă pentru activarea ofertei este de 500 MDL.

www.velgar.md

23 iunie 2022 - 23 iunie 2023

http://www.chateau.md/
http://www.velgar.md/
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20 iunie 2022  – 15 iunie 2023

London Boutique Hotel este simbolul unui gust delicat și a eleganței britanice. Aici puteți să vă începeți dimineața cu un desert 
gourmet și o ceașcă de ceai englezesc adevărat, să vă relaxați la un masaj sau să comandați serviciile necesare cu ajutorul concierge-
ului. Iar dacă prezentați cardul dvs. premium Visa la check-in și plătiți sejurul cu acesta, aveți parte de oferta exclusivă – upgrade de 
cameră cu o categorie: în loc de Single Room sau Double Room vi se va oferi o cameră Deluxe Double Room.
Oferta este disponibilă deținătorilor de carduri Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite.
Oferta este valabilă doar la plată direct la locul cazării.
Adresa: str. Ismail 17, Chișinău

www.londonhotel.md

20 iunie 2022  – 15 iunie 2023

Dacă doriți să admirați priveliștea orașului vechi chiar din camera dumneavoastră sau să faceți o plimbare agale spre lacul din 
parc, în hotelul de familie de clasă luxury Gregory Hotel vă veți putea relaxa cu adevărat cu trupul și sufletul. Achitând cu cardul 
premium Visa, veți primi cadou un bonus plăcut, și anume – ridicarea nivelului de confort al camerei cu o categorie*.
Oferta este valabilă pentru deținătorii cardurilor Visa Platinum, Visa Signature și Visa Infinite.
Pentru a beneficia de ofertă, efectuați achitarea serviciilor în unitatea în care vă cazați cu cardul premium Visa.

*Prin ridicarea nivelului de confort al camerei se subînțelege:

La achitarea unei camere King Room Balcony beneficiați de o cameră Deluxe King Room;
La achitarea unei camere Deluxe King Room beneficiați de Superior King Room;
La achitarea unei camere Superior King Room beneficiați de King Suite Balcony

Adresa: or. Chișinău, str. Alexei Șciusev, 83/1.
www.gregoryhotel.md

http://www.londonhotel.md/
http://www.gregoryhotel.md/
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4 octombrie 2021 – 4 octombrie 2023

-8% la gențile Haskel cu Visa

Cum să profitați de ofertă
Plătiți-vă achizițiile cu cardurile Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite și obțineți -8% la toate bunurile.
Condițiile ofertei
Oferta este valabilă doar offline, în Magazinul Showroom Capsula de pe str. M. Eminescu 39, Chișinău.
Pentru a profita de ofertă, pur și simplu prezentanți cardul dvs. premium Visa casierului.
Oferta se aplică atât plății cu cardul, cât și altor modalități de plată.
Oferta nu se însumează cu alte oferte valabile la punctul de vânzare.
Oferta este valabilă în perioada de 4 octombrie 2021 – 4 octombrie 2023.

www.haskelshop.com

15 decembrie 2022 – 30 martie 2023

Cunoașteți noul serviciu de taxi Teleport din Moldova! Acum călătoria cu taxiul a devenit și mai convenabilă, iar pentru
deținătorii de carduri Visa este și profitabilă. Comandați o mașină prin aplicația Teleport, plătiți cu cardul Visa și obțineți:
- 50% reducere la călătoriile spre aeroport pentru deținătorii de carduri de clasa premium Visa Platinum, Visa Signature, Visa 
Infinite;
- 30% reducere la călătoriile prin oraș pentru deținătorii de carduri de clasa premium Visa Platinum, Visa Signature, Visa 
Infinite;
- 10% reducere la călătoriile prin oraș pentru deținătorii tuturor cardurilor Visa (cu excepția cardurilor Visa Platinum, Visa 
Signature, Visa Infinite).
Pentru a profita de ofertă, descărcați și/sau deschideți aplicația Teleport, adăugați cardul Visa la portofel și comandați mașina. 
Reducerea se va aplica automat. Oferta este disponibilă оn Chișinău, Orhei, Comrat și Leova pentru călătorii spre
aeroport și prin oraș.

www.visa.md

http://www.haskelshop.com/
http://www.visa.md/
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25 decembrie 2021 – 31 decembrie 2023

Achitați cumpărăturile în saloanele de bijuterii Aurum și obțineți -10% la achitare cu cardurile premium Visa. Pentru a beneficia de 
bonusul, informați casierul că veți plăti cu cardul Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature sau Visa Infinite.

Adresele magazinelor care oferă bonusul:

Chișinău, str. Pușkin 30
Ungheni, str. Națională 17
Bălți, str. Independenței 12
Bălți, str. Ștefan cel Mare 41

Oferta este disponibilă doar în magazinele offline.

Oferta este disponibilă tuturor deținătorilor de carduri Visa. Pentru mai multe detalii accesati saitul: www.aurum.md

http://www.rentalcars.com/
http://www.aurum.md/

