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Servicii şi cumpărături în rate, FĂRĂ dobândă, 
cu LiberCard de la MAIB

Moldova Agroindbank a lansat LiberCard: primul card de cre-
dit cu achitare în rate la 0% dobândă, astfel încât clienții 
partenerilor MAIB să beneficieze de posibilitatea de a face 

oricare cumpărătură dorită, în orice moment, fără amânare. Acum, 
LiberCard de la MAIB oferă clienților magazinelor de electrocasnice, 
de gadgeturi, de materiale de construcţie, de servicii medicale sau 
stomatologice, a sălilor de sport etc. libertatea să cumpere bunuri 
și servicii în rate! 

Proiectul se bazează pe parteneriate cu agenţi economici din 
ţară pentru a oferi un instrument simplu și comod de achitare a 
cumpărăturilor în rate unui număr tot mai mare de clienţi. Abor-
darea individuală a relaţiei de parteneriat LiberCard oferă posibi-
litatea de a dezvolta o colaborare reciproc avantajoasă cu fiecare 
partener în parte. 

Experiența multor țări, printre care și România, Federația Rusă, 
Belarus, Ucraina, Brazilia, Turcia etc. denotă că astfel de carduri sunt 
utilizate cu succes de peste 60% din populație și parteneri.

LiberCard este o oportunitate unică pentru fiecare agent econo-
mic, comerciant sau prestator de servicii de a deveni mai atractiv 
pentru un număr mai mare de cumpărători, datorită modului de 
achitare în rate și fără dobândă oferit de Moldova Agroindbank. As-
tăzi, rețeaua este în continuă creștere și include peste 100 de punc-
te comerciale ce oferă o gamă largă de bunuri și servicii.

Avantajele aderării la proiectul LiberCard în calitate de PARTENER:
• va mări considerabil numărul clienților noi și va fideliza cli-

enţii actuali;
• va avea oferte mai competitive și mai atractive pentru 

clienții săi;

• va crește volumul vânzărilor și diversificarea categoriilor de 
bunuri și servicii vândute;

• va crește notorietatea brandului și competitivitatea com-
paniei pe piața bunurilor și serviciilor oferite.

Avantajele CLIENTULUI deţinător LiberCard: 
• va avea liber la cumpărături AICI și ACUM;
• va primi LiberCard GRATUIT, fără taxe de emitere sau de-

servire anuală;
• va avea posibilitatea de a achita în rate egale fixe, până la 

12 luni, cu 0% dobândă;
• va avea disponibil pe LiberCard suma de până la 50 000 de 

lei pentru diverse cumpărături în reţeaua partenerilor;
• nu va achita plăți suplimentare sau comisioane;
• va avea libertate și comoditate maximă.
Ne reunește aceeași dorinţă – să facilităm accesul la produse și 

servicii pentru toate categoriile sociale și, implicit, să contribuim 
la creșterea nivelului de trai al populaţiei. În acest sens, Moldova 
Agroindbank își exprimă deschiderea spre colaborare și parteneriat 
în proiectul LiberCard cu companii de orice dimensiuni și din diver-
se sfere de activitate, de la retaileri de electrocasnice, echipament 
electronic, mobilier și materiale de construcţii, până la servicii me-
dicale, studii și educaţie, săli de sport, călătorii, servicii de reparaţii 
și multe altele. 

Nu amâna pe mâine ceea ce poţi face astăzi – contactează-ne la 
0 69 905 511 sau la adresa electronică inform@maib.md și devino 
chiar azi PARTENER LiberCard al Moldova Agroindbank!


