
P-Public

A

Cod Denumirea Mărimea comisionului Momentul perceperii comisioanelor / Mențiuni

A1 Deschiderea contului curent 50 MDL¹ La momentul deschiderii contului

A2 Sold minim în cont
a. cont în valută națională - 50 MDL¹;

b. cont în valută străină - 5 u.m.¹*
La momentul deschiderii contului/

*u.m. - unități monetare (de ex. 5 USD/EUR etc.)

A3 Administrarea lunară a contului curent 1 MDL Lunar / pentru fiecare cont

A4 Închiderea conturilor curente:

A4.1 La solicitarea clientului GRATUIT

A4.2 Din inițiativa Băncii
În limita soldului din cont,

maxim 100 MDL (echivalent)
La momentul închiderii contului

A5
Deschiderea și gestionarea contului cu mențiunea „Fond 

electoral”
4 000 MDL La momentul deschiderii contului

A6 Blocarea contului cu mențiunea „Fond electoral” GRATUIT

A7 Deblocarea contului cu mențiunea „Fond electoral” 3 000 MDL Se încasează la momentul deblocării contului

Notă

B1 Depunerea numerarului în contul curent

B1.1  MDL, USD, EUR GRATUIT

B1.2   Alte valute 1,5%, min 5 EUR La momentul înregistrării mijloacelor băneşti în cont

B2 

B2.1  MDL, USD sau EUR 1%, min. 10 MDL / 5 USD / 5 EUR  ²
La momentul efectuării operaţiunii. Se aplică indiferent de 

modalitatea înregistrării în cont a mijloacelor bănești - 

numerar/virament.

B2.2   Alte valute 1%, min. 100 MDL La momentul efectuării operaţiunii

Notă

C1

C1.1    -  din altă bancă 1 MDL La momentul înregistrării mijloacelor băneşti în cont

C1.2    -  în cadrul Băncii GRATUIT

D1

D1.1    -  din altă bancă GRATUIT

D1.2    -  în cadrul Băncii GRATUIT

Înregistrarea în contul curent a mijloacelor băneşti primite prin virament în monedă națională:

Înregistrarea în contul curent a mijloacelor băneşti primite prin virament în valută străină:

Tarifele la serviciile bancare acordate persoanelor fizice aferente contului curent

Contul curent (2225,2252)

¹ Tarifele A1 - A2 nu se aplică pentru conturile curente destinate pentru gestiunea exclusivă a contractelor de credit / depozit.  În cazul acestor conturi curente, închiderea se va face fără depunerea 

cererii de către Client, după stingerea obligațiilor Clientului și/sau a Băncii rezultate din contractele de credit/depozit.

Eliberarea numerarului din contul curent:²

² Comisionul B2 nu se aplică în cazul eliberării creditului, în cazul eliberării mijloacelor bănești în cadrul Programului de Stat „Prima Casă”/ ESCROW; depozitului la scadenţă, dobânzii calculate  

transferate  de la conturile depozitului la termen.


