
BC„Moldindconbank” S.A. 
a  ajuns  la Cimişlia

Pâine   şi  sare  la  intrarea  în  oficiu.

În  centru — Denis  Mihaieş.

Prima  operaţiune  la  ghişeul  de  schimb  valutar.

 (Urmare  din  pagina 1)

 În ultimii ani BC „Moldindcon-

bank” S.A. a fost recunoscută de trei 
ori drept cel mai bun contribuabil din 
Republica Moldova, a învins în dife-
rite concursuri şi topuri, organizate 
anual de către organismele interna-
ţionale cu autoritate în domeniul fi-
nanciar-bancar. 

Între anii 2001-2006 ritmurile 
medii de creştere ale Băncii au fost 
egale cu 34-40 la sută. 

Astăzi, „Moldindconbank” este 
una din cele mai puternice asemenea 
instituţii din ţară, ocupând circa 10 
procente din piaţa bancară şi având 
o reţea de 56 de filiale şi reprezentan-
ţe pe întreg teritoriul republicii.  

Felicitările  primarului 
Prezent la festivitatea de deschi-

dere a reprezentanţei, Ion Alexan-
dreanu, primarul oraşului Cimişlia, a 
adresat sincere felicitări lucrătorilor 
băncii cu ocazia acestui important 
eveniment. 

Dumnealui şi-a exprimat speran-

ţa că agenţii economici din teritoriu 
vor apela cu mare plăcere şi dorinţă 
la serviciile noii bănci. 

— Inaugurarea acestei reprezen-
tanţe, a subliniat dl Alexandreanu, 
vorbeşte şi despre faptul că viaţa 
economică din localitatea noastră se 
află în continuă dezvoltare.

Edilul urbei a mulţumit Băncii 
pentru contribuţia financiară (3000
lei) la înălţarea în oraşul Cimişlia a 
monumentului domnitorului Ştefan 
cel Mare şi Sfânt.  

După vechiul obicei 
Câteva cuvinte la solemnitate a 

rostit şi Valentina Zugravu, directorul 
Filialei Hânceşti a BC „Moldindcon-

bank” S.A., care a ţinut să aducă sin-
cere mulţumiri conducerii raionului 
şi oraşului Cimişlia pentru asistenţa 

acordată la deschiderea acestei re-
prezentanţe, să-şi exprime recunoş-
tinţa conducătorilor celorlalte bănci 
din teritoriu, precum şi unui şir de 
agenţi economici pentru receptivita-
te şi susţinere. 

După tăierea panglicii de către 
Gheorghe Ursu şi Denis Mihăieş, şeful 
proaspetei instituţii, gazdele şi oas-
peţii au fost întâmpinaţi la intrarea în 
edificiu de către Valentina Zugravu în
conformitate cu vechiul obicei mol-
dovenesc – cu pâine şi sare.  

Primii clienţi 
Vestea despre aceea că în oraşul 

Cimişlia se mai deschide o bancă s-a 

răspândit destul de repede prin între-
gul raion. Şi clienţii nu s-au lăsat mult 
aşteptaţi. După cum ne-a comunicat 
dl Mihăieş, prima care a apelat la ser-
viciile reprezentanţei locale a         BC 
„Moldindconbank” S.A. a fost  So-
cietatea Comercială  „Bolivimar-Prim” 
SRL. 

Directoarea acestei societăţi, Lilia 
Bologan, din numele întregului co-
lectiv, ne-a relatat următoarele: 

— Am dorit să ne folosim de 
serviciile acestei Bănci din două 
considerente. Mai întâi, sunt vecinii 
noştri nemijlociţi, ne aflăm în aceiaşi
clădire. În al doilea rând, cunoaştem 
reputaţia înaltă de care se bucură in-
stituţia în cauză pe piaţa bancară a 
republicii. Considerăm că am făcut o 
alegere corectă.  

Spectrul de servicii 
BC „Moldindconbank” acordă po-

pulaţiei un spectru variat de servicii 
financiare:
credite: investiţionale, pentru 

completarea mijloacelor circulante, 
din liniile organismelor financiare, de
consum (peste 12 tipuri), de ipotecă 

(pe 15-20 ani); 
depozite pentru persoanele fi-

zice şi cele juridice; 
operaţiuni cu valută în numerar 

sau prin virament; 
operaţiuni documentare; 
servicii ide ntermediere pe pia-

ţa hârţiilor de valoare; 
carduri bancare a sistemelor 

internaţionale de plăţi: Master Card 
International, Maestro, Visa Interna-
tional; 
transferuri băneşti: Western 

Union, Быстрая почта, Strada Italia, 
Unistream, Leader, Trabex, Turkiye 
Express, Blizko, BESXpress; 
deservirea cecurilor de călăto-

rie şi nominative; 
servicii de decontări şi de casă; 
servicii electronice bancare 

Client-Bank, Internet-Bank, Teleban-
king, extrase electronice de pe con-
turile clienţilor; 
servicii de încasare a mijloace-

lor băneşti de către echipa specializa-
tă a Băncii; 
seifuri individuale; 
primirea plăţilor pentru servicii 

de la populaţie.  

Servicii excepţionale 
pe piaţa bancară: 

emiterea cambiilor proprii ale 
BC „Moldindconbank” S.A.; 
servicii de intermediere pe pia-

ţa valutară internaţională FOREX; 
emiterea şi deservirea carduri-

lor American Express; 
achitarea cecurilor Tax Free.   


