
Anexa nr. 1

Denumirea Mărimea comisionului Momentul perceperii comisioanelor

A

A1 Deschiderea şi deservirea conturilor 

A1.1. Deschiderea contului curent 
A1.1.1   -   în valuta naţională (soldul minim 50 MDL) 20 MDL La momentul deschiderii contului 

A1.1.2   -   multivalutar - USD, EUR (soldul minim 2 EUR/USD) 20 MDL La momentul deschiderii contului 

A1.1.3   -   multivalutar - alte valute (soldul minim 5 u.m in valuta contului) 20 MDL La momentul deschiderii contului 

A1.2.

A1.2.1. - în valuta naţională gratis

A1.2.2. -multivalutar gratis

A1.3.

A1.3.1. - în valuta naţională gratis

A1.3.1. -multivalutar gratis

A1.4. Închiderea conturilor curente (la solicitarea clientului) 25 MDL

La momentul închiderii contului

( dacă toate conturile se inchid concomitent se va percepe 

o dată)

A1.5.
A1.5.1    -  din altă bancă 1 MDL La momentul înregistrării mijloacelor băneşti în cont

A1.5.2    -  în cadrul Băncii gratis

A1.6.
A1.6.1    -  din altă bancă gratis

A1.6.2    -  în cadrul Băncii gratis

A2  Operaţiuni cu numerar 

A2.1 Înregistrarea numerarului în contul curent 
A2.1.1   - valută naţională,USD,EUR  gratis 

A2.1.2   - alte valute 1,5% min 5 EUR La momentul înregistrării mijloacelor băneşti în cont

A2.2

A2.2.1 înregistrate în contul curent prin numerar  gratis (în orice valută)
Se aplică inclusiv  pentru tranzacţiilor de convertire a 

valutei pentru sumele depuse în numerar

A2.2.2

A2.2.2.1   - valută naţională

            1,25% min. 10 MDL / 

gratis - în cazul eliberării creditului,  depozitului la 

scadenţă, dobânzii calculate  transferate  de la 

conturile depozitului la termen

La momentul efectuării operaţiunii

A2.2.2.2   - USD sau EUR

1% min. 5 USD sau 5 EUR /

gratis - în cazul eliberării creditului,  depozitului la 

scadenţă, dobânzii calculate  transferate  de la 

conturile depozitului la termen

La momentul efectuării operaţiunii

A2.2.2.3   - alte valute 1%, min. 50 MDL La momentul efectuării operaţiunii

A2.3

A2.3.1
- care urmează să fie transferate la contul curent al persoanei fizice /juridice, deschis în 

cadrul filialei
0,1% min. 5 MDL, max 50 MDL

A2.3.2
- care urmează să fie transferate la contul curent al persoanei fizice /juridice, deschis în altă 

filială a Băncii
0,1% min. 5 MDL, max. 50 MDL

A2.3.3
- care urmează să fie transferate la contul curent al persoanei fizice/ juridice, deschis în altă 

bancă
0,5% min. 25 MDL, max. 250 MDL

A2.3.4
-care urmează să fie transferat de catre Banca CENTRALA la conturile respective ale 

CNAS
0,5% min.3 MDL

A2.4 Primirea mijloacelor băneşti în numerar (în MDL) pentru achitarea creditului gratis

A3 Transferuri băneşti

A3.1.
A3.1.1  -  în altă bancă 10 MDL La momentul efectuării operaţiunii

A3.1.2  - pe alte conturi ale titularului în cadrul Băncii gratis

A3.1.3
 - pe alte conturi ale altei persoane fizice/juridice  (alta decât titularul de cont) în cadrul 

Băncii
7 MDL La momentul efectuării operaţiunii

A3.2.
A3.2.1 în altă bancă

A3.2.1.1    - USD sau EUR
0,30% 

min. 20 USD sau EUR max. 200 USD sau EUR

La momentul efectuării operaţiunii.

Suplimentar se percepe comisionul nr. G4

A3.2.1.2    - alte valute liber convertibile
0,30% min. 200 MDL                                                                                                                                                                                                                                                                                         

max. 1500 MDL

La momentul efectuării operaţiunii.

Suplimentar se percepe comisionul nr. G4

A3.2.2  pe alte conturi ale titularului în cadrul Băncii gratis

A3.2.3  pe alte conturi ale altei persoane fizice/juridice (alta decât titularul de cont) în cadrul Băncii 5 USD/EUR La momentul efectuării operaţiunii

A3.3 Plăţi în USD cu opţiunea FULL PAY (opţional) 25 USD

La momentul efectuării operaţiuni. 

Se încasează doar de la clienții, care solicită transferul la 

beneficiar în sumă integrală, fără deducerea 

comisioanelor suplimentare de către băncile intermediare 

beneficiare

A3.4 Urgentarea plăţilor în adresa altor bănci, la cererea clienţilor 30 MDL La momentul solicitării de către client

B

B1
Înregistrarea sumelor transferurilor la conturile corespondente a Băncii în 

favoarea persoanei fizice prin sistemul SWIFT fără deschiderea contului 
gratis

B2 Operaţiuni cu numerar

B2.1
B2.1.1     - USD sau EUR 2.0% min. 10 USD sau EUR La momentul efectuării operaţiunii

B2.1.2     - alte valute 2.0% min. 100 MDL La momentul efectuării operaţiunii

B3 Transferuri băneşti

B3.1.
B3.1.1     - în altă bancă

B3.1.1.1        -  USD sau EUR
0,30% 

min. 25 USD/EUR max. 200 USD/EUR

La momentul efectuării operaţiunii.

Suplimentar se percepe comisionul nr. G4

B3.1.1.2        -  sau alte valute liber convertibile 
0,30% min. 250 MDL                                                                                                                                                                                                                                                                                         

max. 1500 MDL

La momentul efectuării operaţiunii.

Suplimentar se percepe comisionul nr. G4

B3.2. Transferuri primite din alte bănci în favoarea clienţilor altor bănci 30 EUR
La momentul efectuării operaţiunii.

C

C1 Deschiderea şi deservirea conturilor 

C1.1. Deschiderea / închiderea conturilor de depozit şi de economii gratis

C1.2.
Înregistrarea în contul de depozit şi de economii a mijloacelor băneşti primite prin 

virament în orice valuta  
C1.2.1    -   din alte bănci gratis

C1.2.2    -   din conturi  în cadrul Băncii gratis

La momentul efectuării operaţiunii

Deservirea fără deschiderea conturilor curente 

Transferuri băneşti expediate din contul curent/contul de card  în monedă naţională:

Transferuri băneşti din contul curent/contul de card expediate  în valută străină:

Eliberarea mijloacelor băneşti primite în favoarea clientului persoană fizică prin sistemul SWIFT fără deschiderea contului curent

Transferuri expediate fără deschiderea contului curent în valută străină:

Deservirea conturilor de depozit şi de economii (2374-2376, 2384-2386, 2311)

Aprobat la Comitetul de conducere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

al  BC "Moldindconbank" S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                             

PV nr. 122  din 04.10.2017

Tarifele intră în vigoare la 16.10.2017

Înregistrarea în contul curent a mijloacelor băneşti primite prin virament în  valuta străină 

Eliberarea mijloacelor băneşti în numerar din contul curent:

înregistrate în contul curent prin virament

Încasarea  numerarului în valută naţională la ghişeele Băncii fără deschiderea contului:

Contul va fi închis la data achitării integrale a datoriei fără  

cererea clientului şi fără comisionul respectiv

TARIFELE 

la serviciile bancare ale BC "Moldindconbank" S.A.  acordate persoanelor fizice

Cod

Deservirea conturilor curente (2225,2252)

Deschiderea contului curent pentru gestionarea/deservirea contractelor de credit

Înregistrarea în contul curent a mijloacelor băneşti primite prin virament în valuta naţională

Deschiderea contului curent destinat transferării dobânzii calculate şi a soldului depozitului la termen după scadenţă 

Contul va fi închis la data achitării integrale a datoriei fără  

cererea clientului şi fără comisionul respectiv



C2  Operaţiuni cu numerar

C2.1 Înregistrarea numerarului în contul de depozit sau de economii gratis

C2.2
Eliberarea mijloacelor băneşti în numerar din contul de economii doar începînd cu 

ziua următoare înregistrării în cont
C2.2.1. Eliberarea mijloacelor băneşti în numerar din contul de economii 

C2.2.1.1 - înregistrate în cont prin numerar şi păstrate mai mult de 5 zile calendaristice gratis

C2.2.1.2     - înregistrate în cont prin numerar şi păstrate mai puţin de 5  zile calendaristice
în MDL - 1% max. 100 MDL;                                                                                                                                                                                                                                                                                         

în USD/EUR-1% max. 10 USD/EUR;                              
La momentul efectuării operaţiunii

C2.2.1.3 - care au fost încasate prin virament

1,5% din sumă în orice valută 

(cu excepţia mijloacelor băneşti: 

1. primite prin sistemele internationale de 

transferuri băneşti;

2. provenite din transferul salariului;

3. provenite din transferul pensiilor şi altor plăţi 

sociale)

La momentul efectuării operaţiunii

C2.2.2. Eliberarea mijloacelor băneşti în numerar din contul de depozit  la termen

C2.2.2.1 - care au fost încasate prin numerar gratis

C2.2.2.2 - care au fost încasate prin virament după expirarea termenului depozitului gratis

C2.2.2.3 - care au fost încasate prin virament   pînă la expirarea termenului depozitului 

2.0% din sumă în orice valută (cu excepţia 

mijloacelor băneşti primite prin sistemele 

internationale de transferuri băneşti)

La momentul eliberării mijloacelor băneşti din cont.

C3 Transferuri băneşti

C3.1.
Transferuri băneşti expediate  din conturile de depozit sau de economii ale 

aceluiaşi titular de cont

C3.1.1 - în cadrul Băncii (în orice valută) gratis

C3.1.2. - în altă bancă

C3.1.2.1      - moneda naţională 25 MDL La momentul efectuării operaţiunii

C3.2.
Transferuri băneşti expediate din conturile de depozit sau de economii în valută 

străină (USD, EUR) în altă bancă în adresa titularului de cont

0,30%  

min. 20 USD sau EUR max. 200 USD sau 

EUR

La momentul efectuării operaţiunii.

Suplimentar se percepe comisionul nr. G4

E

E1 Plata lunară pentru locaţiunea casetei individuale

E1.1    casetă mică 150 MDL lunar

E1.2    casetă mijlocie 160 MDL lunar

E1.3    casetă mare 170 MDL lunar

E2
   Gaj pentru eliberarea cheilor si a cartelelor magnetice de la caseta 

individuală 

E2.1 rezidenţi RM 1000 MDL La momentul închierii contractului

E2.2 rezidenţi RM, pensionari 250 MDL La momentul închierii contractului

E2.3 nerezidenţi RM 100 USD La momentul închierii contractului

E3 Reemiterea cartelei magnetice în caz de pierdere, furt sau defecţiune    350 MDL În momentul eliberării cartelei

E4 Penalităţi pentru întîrzierea achitării
1 % din plata lunară p-ru fiecare zi de 

întîrziere
În momentul expirării termenului de plată.

E5
Deschiderea forţată a casetei individuale (în cazurile prevăzute în contractul 

de locaţiune)
600 MDL La momentul deschiderii celulei individuale

F

F1 Deschiderea contului curent pentru deservirea produsului ESCROW gratis

F2 Perfectarea contarctului ESCROW:

F2.1 -în valută naţională
0,5% min. 1 000 MDL                                                                                                                                                                                                                                                                                              

max 6 000 MDL
La momentul închierii contractului

F2.2 -în valută srăină
0,5% min. 100 EUR/USD                                                                                                                                                                                                                                                                                             

max 500 EUR/USD
La momentul închierii contractului

G

G1 Perfectarea Ordinului de Plata la cererea clientului:

G1.1 -în valută naţională
5 MDL În momentul perfectării Ordinului De Plată. Se încaseaza 

suplimentar comisionului pentru executarea transferului de 

credit.

G1.2 -în valută srăină 20 MDL

G2 Eliberarea carnetului de depozit 5 MDL În momentul eliberării carnetului.

G3
Eliberarea duplicatului în caz de pierdere a carnetului de depozit sau/şi a 

contractului
10 MDL În momentul eliberării duplicatului.

G4 Compensarea cheltuielilor de Telex sau SWIFT (USD, EUR şi alte valute) 10 EUR În momentul efectuării transferului.

G5 Eliberarea copiei mesajului Telex sau SWIFT 30 MDL În momentul solicitării de către client

G6
Investigaţii, amendamente, anularea operaţiunii la cererea clientului, în 

valută străină 
50  EUR În momentul solicitării de către client

G7 Eliberarea extraselor din cont privind disponibilul de mijloace băneşti 50 MDL/document În momentul solicitării de către client

G8 Eliberarea certificatelor 

G8.1 - privind existenţa contului/conturilor  în limba română(obişnuit/urgent) 50/100 MDL În momentul solicitării de către client

G8.2
- privind transferurile efectuate prin sistemele de remiteri de bani în limba română 

(obişnuit/urgent)

100/150 MDL 

(pentru fiecare an)
În momentul solicitării de către client

G8.3
- privind confirmarea soldurilor conturilor transferate de la băncile în proces de 

lichidare în limba română (obişnuit/urgent)
25/50 MDL În momentul solicitării de către client

G8.4 - de bonitate în limba română (obişnuit/urgent) 200/300 MDL În momentul solicitării de către client

G8.5 - altor certificate la solicitare in limba română (obişnuit/urgent) 100/200 MDL
În momentul solicitării de către client

G9
Eliberarea certificatelor menţionate în p. G 8. în limbă străină (inclusiv rusa, 

engleza)
50 MDL

Se vor încasa suplimentar la costul certificatului indicat în 

p. G8.

G10
Eliberarea informaţiei autentificate despre rulajele din conturile curente/ de 

depozit sau alte încasări/plăţi ale persoanelor fizice:

G10.1 - pe anul curent 50 MDL În momentul solicitării de către client

G10.2 - pe anul precedent
100 MDL

(pentru fiecare an)
În momentul solicitării de către client

G10.3 - la solicitarea notarului 100 MDL În momentul solicitării de către client

Casete individuale pentru păstrarea valorilor

Serviciul ESCROW

Alte servicii pentru clienţii băncii



G11
Întoarcerea sumelor în valută naţională transferate din greşeala clienţilor la 

solicitarea clienţilor 
50 MDL În momentul solicitării de către client

G12 Cautarea la cererea clientului a plăţilor, ce nu au ajuns la destinaţie 50 MDL În momentul solicitării de către client

G13
Cautatea conturilor convenţional închise  (la care nu au avut loc operaţii 

mai mult de 2 ani) în cadrul unei filiale a băncii, MDL
50 MDL  În momentul solicitării de către client

G14
Cautatea conturilor convemţional închise  (la care nu au avut loc operaţii 

mai mult de 2 ani) în cadrul întregului sistem de filiale ale băncii, MDL
100 MDL    În momentul solicitării de către client

G15 Verificarea autenticităţii bancnotelor şi schimbarea nominalului lor 1 MDL  / 1 bancnota În momentul solicitării de către client

G16 Acceptarea (schimbarea) bancnotelor neplatibile (uzate) cu excepţia MDL 10% din suma În momentul solicitării de către client

G17 Tipărirea duplicatelor documentelor de plată la solicitarea clienţilor 20 MDL În momentul solicitării de către client

G18 Tipărirea altei informaţii la cererea clienţilor (extrase din legislaţie etc.) 10 MDL  / 1 pagină După tipărirea informaţiei

G19
Efectuarea plăţilor în formă de donaţii benevole de la populaţie la conturile 

curente/de card deschise în acest scop
3 MDL/transfer La momentul primirii plăţii

G20

Comision pentru prelucrarea numerarului aferent plăţilor în favoarea 

prestatorilor de servicii (cu excepţia serviciilor comunale), cu care sunt 

încheiate contracte privind încasarea plăţilor

3 MDL La momentul primirii plăţii

G21
Comision pentru prelucrarea numerarului aferent plăţilor în conturile  

Trezoreriei 
5 MDL La momentul primirii plăţii

G22 Serviciile Poştei Rapide conform tarifelor Poştei Rapide La momentul efectuării transferului

G23 Plata pentru CCL conform contractului În momentul efectuării operaţiunii

G24 Schimbul bancnotelor în bani şi invers

G24.1 - pînă la 25 lei, inclusiv gratis La momentul efectuării operaţiunii

G24.2 - mai mult de 25 lei 2 % din sumă La momentul efectuării operaţiunii

G25

Prelucrarea documentelor emise de organele abilitate referitor la  aplicarea/ 

anularea operaţiunilor de suspendare, sistare sau sechestrare a mijloacelor 

bănești, precum și informarea acestora privind disponibilul în cont, cu 

excepţia conturilor destinate plăţilor sociale (cardurile din Categoria 

SOCIAL şi conturile de economii deschise cu acelaşi scop)*

100 MDL
Se încasează  la momentul executării acțiunii de anulare a 

suspendării, sistării sau sechestrării mijloacelor bănești 

sau pe măsura înregistrării disponibilului în cont

G 26 Executarea ordinului INCASO 20 MDL Se încasează la momentul executării ordinului incaso

Notă:  Regim de urgenţă: una zi bancară; regim normal: mai mult de una zi bancară.

* - comisionul nu se va percepe  în cazul aplicării acţiunii la conturile de card la care sunt alipite liniile de credit pe cont de card, datoriile cărora au fost trecute la pierderi din contul reducerilor pentru 

pierderi la credite a Băncii;


