
Aprobat
Comitetul de conducere

al BC "Moldindconbank" S.A.
Proces verbal nr.33

 din 18.06.2009

Denumirea Mărimea
Momentul perceperii 

comisioanelor

Deschiderea conturilor

 - cont curent în moneda naţională (MDL) 120 MDL

 - următorul cont curent în moneda naţională (MDL) 30 MDL

 - cont curent multivalutar 15 EUR

 - următorul cont curent valutar 2 EUR

 - cont de împrumut 50 MDL

Închiderea conturilor curente

 - în moneda naţională (MDL) 350 MDL

 - cont multivalutar 25 EUR

Deschiderea / închiderea conturilor curente în legătură cu trecerea la 
deservirea în altă filială din cadrul  băncii

GRATIS

Operaţiuni de decontare

Сonturi în moneda naţională (MDL)

Înregistrarea mijloacelor băneşti în cont 1 MDL/document
Se încasează la momentul înregistrării 

în cont

Executarea ordinelor de plată în favoarea clienţilor altor bănci prezentate pe suport de 
hîrtie 

7 MDL/document 

Executarea ordinelor de plată în favoarea clienţilor băncii  pe suport de hîrtie
                        

3 MDL/document 

Executarea ordinelor de plată în favoarea clienţilor altor bănci prezentate pe suport 
electronic  (Web-Client, Client-Bank, Internet - Bank) 

4 MDL/document
Se încasează la momentul executării 

ordinului de plată

Executarea ordinelor de plată în favoarea clienţilor băncii  pe suport electronic GRATIS

Urgentarea plăţii în favoarea clienţilor altor bănci prezentate pe suport de hîrtie 40 MDL/document  
Plata urgentă se execută în cel mult 1 
ora, la momentul efectuării operaţiunii

Primirea ordinului de incasso pentru remiterea la banca plătitoare 15 MDL/document 

Transferarea sumelor din contul curent al clientului băncii în contul curent al acestuia în 
altă bancă pe suport de hîrtie

1% min 6 max 100 MDL

Transferarea sumelor din contul curent al clientului băncii în contul curent al acestuia în 
altă bancă pe suport electronic  (Web-Client, Client-Bank, Internet - Bank)

1% min 4 max 100 MDL

Deservirea conturilor (MDL/multivalutar)      30/30 MDL/lunar
Se încasează lunar la începutul lunii 
următoare pentru luna precedentă

Deservirea  conturilor curente organizaţiilor obşteşti 10/10 MDL/lunar

Anularea / restituirea  plăţilor neprocesate 10 MDL La solicitarea clientului 

Conturi multivalutare

Transferuri în interiorul băncii:

 - nerezident 5 EUR

 - de la un cont la altul al aceluiaşi client  2 USD/EUR

 Transferuri în favoarea clientului altei bănci:

 - USD 
0,25%                                

min 25 max 250 USD

 - EUR sau alte valute liber convertibile
0,30%                                   

min 25 max 200 EUR

 - alte valute străine
0,30%                    

min 25  max 200 EUR

Returnarea sumelor în valuta străina cu caracter neidentificat sau la solicitarea băncilor 
corespondente

50 EUR 
La momentul debitării contului 

"Nostro" de către banca corespondentă

Operaţiuni de convertare valutei straine GRATIS

Operaţiuni cu numerar 

Primirea numerarului în conturi:

 - moneda naţională (MDL) GRATIS

 - USD/EUR 0,7% min 5 USD/EUR

 - alte valute  0,7% min 70 MDL

Primirea mijloacelor în numerar (în MDL) în casieria unei filiale a băncii, care urmează 
să fie transferate la contul curent al clientului deschis în altă filială a băncii

0,1% min 5 max 50 MDL 

Se încasează la momentul executării 
ordinului de plată

Se încasează la momentul executării 
ordinului de plată

Deservirea conturilor

Se încasează la momentul deschiderii 
conturilor

Se încasează la momentul închiderii 
conturilor curente

Se încasează la momentul efectuării 
operaţiunii

Se încasează la momentul efectuării 
operaţiunii

Se încasează la momentul efectuării 
operaţiunii



Denumirea Mărimea
Momentul perceperii 

comisioanelor

Eliberarea mijloacelor băneşti  din conturi:

 - moneda naţională (MDL):

            - pentru salarii şi plăţi aferente salariilor 1,0% din suma
            - pentru deplasări  1,5% din suma
            - pentru procurarea producţiei agricole 1,5% din suma
            - pentru plata dividendelor 1,0% din suma
            - pentru alte scopuri 2,0% din suma
            - altor bănci min. 0,1% din suma

            - caselor de schimb valutar (clienţi băncii) pentru procurarea valutei străine 0,7% din suma

 - valuta străină:

            - USD/EUR 1% min 5 USD/ EUR
            - alte valute 1% min 30 MDL

Incasarea şi transportarea numerarului de serviciul specializat al băncii contractual Conform menţiunilor  contractului

Cecuri nominative în valută

Incasarea cecurilor nominative 1% min 10 USD/EUR La eliberarea numerarului

Returnarea cecului clientului trimis la colectare şi neplătit (cecurile neutilizate)
10 USD/EUR +                    

comisionul băncii străine
La avizarea clientului despre faptul 

returnării cecului neplătit

Eliberarea numerarului pe cecurile încasate 1% min 5 USD/EUR La eliberarea numerarului

Comercializarea cecurilor nominative în USD/EUR  15 USD/EUR La momentul comercializării

Anularea cecului ( stop payment)
 10 USD/EUR +                     

comisionul băncii străine
La momentul anularii cecului

Cecurile de călătorie American Express 

Comercializarea cecurilor de călătorie (USD / EUR) 1% min 5 USD/EUR La momentul comercializării

Încasarea cecurilor de călătorie (USD / EUR) 1,5% min 5 USD/EUR La momentul încasării

Compensarea cheltuielilor de Telex sau SWIFT
 - USD / EUR 10 USD/EUR
 - alte valute 130  MDL
Transfer urgent cu eliberarea copiei mesajului TELEX sau SWIFT 70 EUR
Eliberarea copiei mesajului Telex sau SWIFT 30 MDL

Investigaţii, amendamente, anularea operaţiunilor în valuta străină la cererea 
clientului

50 EUR

Modificarea datei valutării transferului la cererea clientului
50 EUR + comisionul  băncii 

corespondente

Eliberarea carnetelor de cecuri (25 foi) 25 MDL
La momentul eliberării carnetelor de 

cecuri 

Anularea carnetului de cecuri 10 MDL După anularea carnetelor de cecuri

Eliberarea extraselor din cont pe măsura efectuării operaţiunii GRATIS

        - eliberarea dublicatului extrasului 
20 MDL / 1 copie + 5 MDL 
fiecare document anexat

        - eliberarea extraselor din cont după 3 luni de la efectuarea operaţiunii
50 MDL / 1 copie + 5 MDL 
fiecare document anexat

        - eliberarea extraselor din cont dupa 1 an de la efectuarea operaţiunii
100 MDL / 1 copie + 5 MDL 

fiecare document anexat

Eliberarea certificatelor 
       - privind existenţa contului (obişnuit/urgent)* 20 / 30 MDL
       - privind aportul în fondul social (obişnuit/urgent)* 20 / 30 MDL
       - alte certificate (obişnuit/urgent)* 50/100 MDL

       - pentru organele vamale (privind existenţa contului corespondent) 10 USD

Eliberarea informaţiei autentificate despre rulajele din conturile curente

       - pe anul curent 50 MDL

       - pe anul precedent 100 MDL

Urmărirea sumelor în valuta naţională neînscrise pe contul clientului de la altă 
bancă

50 MDL

Întoarcerea sumelor transferate din greşeala clienţilor la solicitarea clienţilor 
în cazul în care transferul nu a fost acceptat de către SAPI

50 MDL

Tipărirea documentelor de plată la cererea clienţilor 

pînă la 5 documente 20 MDL/document

peste 5 documente 10 MDL/document

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

Verificarea autenticităţii bancnotelor 
1 MDL/1 bancnota

Se încasează la momentul 
efectuării operaţiunii

Schimbarea nominalului bancnotelor 
1% din sumă                            
max. 200 MDL 

Se încasează la momentul efectuării 
operaţiunii

Acceptarea (schimbarea) bancnotelor neplatibile (uzate) cu excepţia MDL 10% din suma
Se încasează la momentul 

efectuării operaţiunii

Eliberarea extrasului din cont-factura GRATIS
Eliberarea dublicatului extrasului din cont (factura pînă la 1 an de zile de la întocmirea 
lui)

50 MDL

Eliberarea dublicatului extrasului din cont (factura după 1 an de la întocmirea lui) 100 MDL

Transferul mijloacelor băneşti încasate de la persoanele fizice conform 
contractului în contul curent al clientului - persoanei juridice

1 % din suma
Se încasează la momentul 

efectuării operaţiunii

Autentificarea fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei 50 MDL/fişa
Se încasează la momentul 

autentificării fişei

Retransferarea plăţilor în valuta străina băncilor beneficiare din RM 30 EUR La momentul retransferării

* obişnuit - mai mult de o zi lucrătoare, urgent - timp de o zi lucrătoare

Se încasează la momentul efectuării 
operaţiunii

La momentul prezentării cererii

La momentul prezentării cererii

După tipărirea informaţiei

La momentul executării transferului

Alte servicii pentru clienţii băncii

Operaţiuni cu cecuri

Se încăsează la momentul efectuării 
operaţiunii

Alte servicii pentru clienţii altor bănci

Se încasează la momentul eliberării

Se încasează la momentul eliberării

Se încasează la momentul eliberării

Se încasează la momentul eliberării


