RUNPAY
Identificarea Portmoneului Electronic RUNPAY

Identificarea în sistemul RUNPAY MDL poate fi efectuată:
1.

Online în contul personal (cu excepția utilizatorilor, care dețin statut Persoanelor Expuse
Politic1 și/sau nu sunt beneficiari efectivi2 a contului).

2.

În oficiile companiei RUNPAY, care sunt amplasate:


Oficiul Central RunPay Moldova - or. Chisinau, str. Aleea Gării 42;



Reprezentanța CC «Atrium» - or. Chișinău, str. Albișoara, 4, of.213 (et. 2);



Reprezentanța о ”Bălți” – or. Bălți, str. Dostoevschii 12;



Reprezentanța ”Comrat” - or. Comrat, str. Fedico 22/8 А;

3. Pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul reprezentantului RUNPAY – telefonați la
Serviciul Relații cu Clienții și solicitați identificarea în regiunea Dvs.
Pentru a trece identificarea urmează să întruniți următoarele condiții:
1. Să aveți vârsta de la 18 ani;
2. Să dețineți la Dvs, originalul buletinului de identitate al RM sau permis de ședere al RM;
3. Să dețineți la Dvs, telefonul mobil cu numărul pe care este înregistrat portmoneul electronic;
4. Să îndepliniți pe loc Ancheta Clientului cu informația personală.
Informații suplimentare privind identificarea portmoneului electronic RUNPAY MDL pot fi aflate la Serviciul Relații
cu Clienții:
Telefon: (+373) 022-855-888
GSM: (+373) 60608886, (+373) 078662222
Email: support@paymaster.md
1

persoane expuse politic – persoane fizice care exercită sau care au exercitat pe parcursul ultimului an funcții
publice importante la nivel național și/sau internațional, precum și membri ai organelor de conducere ale partidelor
politice, precum și membrii familiei lor și persoanele asociate persoanelor expuse politic
2

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori
beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se
desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate
sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate
în administrare fiduciară

