C-2 Confidențial

PRODUSE ȘI SERVICII NECREDITARE

PIAȚA DE CAPITAL
PRODUSE CREDITARE
1

Tarifele aferente produselor și serviciilor necreditare

Contul curent

A

Contul curent

A1

Deschiderea contului curent (inclusiv multivalutar)

Transferuri în monedă
națională

A2

Sold minim în cont

Transferuri în valută
străină

A3

Administrarea lunară a contului current

A4

Închiderea conturilor curente:

Depozit la termen
/ de economii

A4.1

- La solicitarea clientului

A4.2

- Din inițiativa Băncii

Comision

Mențiuni

50 MDL¹

La momentul deschiderii contului

Operațiuni cu numerar

Casete de siguranță

a. cont în valută națională - 50 MDL¹;
La momentul deschiderii contului/
b. cont în valută străină - 5 u.m.¹*
*u.m. - unități monetare (de ex. 5 USD/EUR etc.)
GRATUIT

GRATUIT
În limita soldului din cont,
maxim 100 MDL (echivalent)

La momentul închiderii contului
La momentul deschiderii contului

A5

Deschiderea și gestionarea contului cu mențiunea
„Fond electoral”

4 000 MDL

Serviciul ESCROW

A6

Blocarea contului cu mențiunea „Fond electoral”

GRATUIT

Alte servicii

A7

Deblocarea contului cu mențiunea „Fond electoral”

Piața de capital

3 000 MDL

Se încasează la momentul deblocării contului

¹ Tarifele A1 - A2 nu se aplică pentru conturile curente destinate pentru gestiunea exclusivă a contractelor de credit / depozit și arendă a casetei de siguranță.

Notă 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 și arendă a casetei de siguranță.

Transferuri rapide
(Remiteri de bani)
Credite
persoane fizice
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Contul curent

B1

Operațiuni cu numerar
Transferuri în monedă
națională

Operațiuni cu numerar

B

MDL, USD, EUR

B1.2

Alte valute

B2.1

MDL, USD, EUR

Depozit la termen
/ de economii

B2.2

Alte valute

Alte servicii

B3.1

În cazul existenței contractului de recepționare a plăților
(între Bancă și beneficiarul plăților)

B3.2

În favoarea beneficiarilor de plăți, persoane fizice/juridice,
în cadrul Băncii

B3.3

Piața de capital
Transferuri rapide
(Remiteri de bani)
Credite
persoane fizice

1,5%, min 5 EUR

La momentul înregistrării mijloacelor băneşti
în cont

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.

1%, min. 100 MDL

La momentul efectuării operaţiunii

Încasarea plăților în favoarea beneficiarilor, în MDL, la ghişeele Băncii, fără deschiderea contului:

Casete de siguranță
Serviciul ESCROW

GRATUIT

Eliberarea numerarului din contul curent:²

Transferuri în valută
străină

B3

Mențiuni

Depunerea numerarului în contul curent de către
titularul contului:

B1.1

B2

Comision

5 MDL sau conform Listei comisioanelor
percepute de la persoanele fizice pentru
încasarea plăților la ghișeele Băncii și
online prin intermediul Web
Banking/Mobile Banking
1% min 10 MDL, max 150 MDL

La momentul efectuării operaţiunii

Tarif abrogat

B3.4

În favoarea Casei Naționale de Asigurări Sociale

B3.5

În favoarea Trezoreriei de stat

B3.6

În favoarea beneficiarilor de plăți caritabile
(conform listei de pe site-ul Băncii)

0,5% min. 5 MDL
5 MDL
GRATUIT

Notă 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.
Comisionul B3.2 nu se aplică în cazul depunerii numerarului pentru achitarea creditului acordat de bancă.
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Contul curent

Operațiuni cu numerar

B
B5
B6

Transferuri în monedă
națională

B7

Operațiuni cu numerar
Verificarea autenticităţii bancnotelor şi schimbarea
nominalului lor, cu excepția MDL
Schimbul bancnotelor în monede și invers, în monedă
națională
Acceptarea (schimbarea) bancnotelor neplătibile (uzate),
cu excepţia MDL

Comision

Mențiuni

1 MDL / 1 bancnotă

În momentul solicitării de către client

GRATUIT
10% din sumă

În momentul solicitării de către client

Transferuri în valută
străină
Depozit la termen
/ de economii
Casete de siguranță
Serviciul ESCROW
Alte servicii
Piața de capital
Transferuri rapide
(Remiteri de bani)
Credite
persoane fizice
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Contul curent

C
C1

Operațiuni cu numerar
Transferuri în monedă
națională
Transferuri în valută
străină
Depozit la termen
/ de economii

C1.1
C1.2
C2

Credite
persoane fizice

Înregistrarea în contul curent a mijloacelor băneşti primite prin virament:
- din altă bancă

1 MDL

La momentul înregistrării mijloacelor băneşti în cont

- în cadrul Băncii
GRATUIT
Expedierea transferurilor băneşti din contul clientului prin ordin de plată:
La momentul efectuării operaţiunii
Suplimentar se percepe comisionul nr. C4

15 MDL

C2.2

- în cadrul Băncii, pe conturile proprii

GRATUIT

C2.3

- în cadrul Băncii, pe conturile altor clienți

10 MDL

La momentul efectuării operaţiunii
Suplimentar se percepe comisionul nr. C4

100 MDL

La momentul efectuării operaţiunii

Investigații, amendamente, anularea operațiunii la cererea
clientului, inclusiv căutarea conturilor închise din inițiativa
Băncii

C4

Perfectarea Ordinului de plată la cererea clientului

10 MDL

În momentul perfectării ordinului de plată.
Se încasează suplimentar comisionului pentru
executarea transferului de credit

C5

Executarea ordinelor de plată în regim urgent, la cererea
clientului

40 MDL

La momentul solicitării de către client

C6

Expedierea transferurilor băneşti din contul de card prin ordin de plată electronic (WEB / Mobile Banking):

Serviciul ESCROW

Transferuri rapide
(Remiteri de bani)

Mențiuni

- în altă bancă

Casete de siguranță

Piața de capital

Comision

C2.1

C3

Alte servicii

Transferuri băneşti în monedă națională

C6.1

- în conturile personale, în cadrul Băncii

C6.2

- în conturile persoanelor terțe (fizice/juridice):

C6.2.1

- în cadrul Băncii

C6.2.2

- în afara Băncii:

GRATUIT
1,5 MDL

La momentul efectuării operaţiunii

C6.2.2.1

-în regim normal

3 MDL

La momentul efectuării operaţiunii

C6.2.2.2

-în regim urgent

10 MDL

La momentul efectuării operaţiunii
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Contul curent

Operațiuni cu numerar
Transferuri în monedă
națională
Transferuri în valută
străină
Depozit la termen
/ de economii
Casete de siguranță

D
D1

Transferuri băneşti în valută străină

D1.1

- din altă bancă

GRATUIT

D1.2

- în cadrul Băncii

GRATUIT

D2
D2.1

Expedierea transferurilor băneşti din contul curent / contul
de card prin ordin de plată valutar:
în altă bancă:

D2.1.1 - USD sau EUR
D2.1.2 - alte valute liber convertibile
D2.2

Mențiuni

Înregistrarea în contul curent a mijloacelor băneşti primite
prin virament:

0,3%,
min 20 USD/EUR, max 200 USD/EUR
0,3%,
min. 20 EUR

La momentul efectuării operaţiunii.
Suplimentar se percepe comisionul nr. D9
La momentul efectuării operaţiunii.
Suplimentar se percepe comisionul nr. D9

în cadrul Băncii:

D2.2.1 - pe contul propriu
Serviciul ESCROW

Comision

D2.2.2 - pe contul altui client al Băncii

GRATUIT
5 USD/EUR

La momentul efectuării operaţiunii

Alte servicii
Piața de capital
Transferuri rapide
(Remiteri de bani)
Credite
persoane fizice
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Contul curent

D

Operațiuni cu numerar

D4

Transferuri băneşti în valută străină
Transferuri primite din alte bănci în favoarea clienţilor
altor bănci

Comision

Mențiuni

30 EUR

La momentul efectuării operaţiunii

Transferuri în monedă
națională
D5

Plăţi în USD cu opţiunea FULL PAY (opţional)

25 USD

La momentul efectuării operaţiunii.
Se încasează doar de la clienții care solicită
transferul la beneficiar în sumă integrală, fără
deducerea comisioanelor suplimentare de către
băncile intermediare beneficiare.

Depozit la termen
/ de economii

D6

Compensarea cheltuielilor SWIFT (USD, EUR şi alte valute)

10 EUR

În momentul efectuării transferului

D7

30 MDL

În momentul solicitării de către client

Casete de siguranță

D8

Eliberarea copiei mesajului SWIFT
Investigaţii, amendamente, anularea operaţiunii la
cererea clientului, în valută străină

50 EUR

În momentul solicitării de către client

Serviciul ESCROW

D9

Perfectarea ordinului de plată valutar, la cererea clientului

20 MDL

În momentul perfectării ordinului de plată.
Se încasează suplimentar comisionului pentru
executarea transferului de credit

Transferuri în valută
străină

Alte servicii
Piața de capital
Transferuri rapide
(Remiteri de bani)
Credite
persoane fizice
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Contul curent

E

Depozit la termen / de economii

Operațiuni cu numerar
Transferuri în monedă
națională

Casete de siguranță

Mențiuni

Deschidere cont - GRATUIT

E1.1

Transferuri în valută
străină
Depozit la termen
/ de economii

Comision

Închidere cont*:
Deschiderea / închiderea conturilor de depozit la termen şi de
- la solicitarea Clientului - GRATUIT;
economii
- din inițiativa Băncii - în limita
soldului din cont, maxim 100 MDL
(echivalent)

Înregistrarea în contul de depozit la termen a mijloacelor
băneşti primite prin virament în orice valută:
E1.2.1
- din altă bancă

GRATUIT

E1.2.2

GRATUIT

*La momentul închiderii contului

E1.2

- din conturi, în cadrul Băncii

Serviciul ESCROW

E1.3

Înregistrarea în contul de economii a mijloacelor băneşti
primite prin virament în orice valută

Alte servicii

Notă

³ Comisionul E1.3 nu se aplică pentru mijloacelor băneşti primite prin sistemele de remiteri de bani; provenite din transferul salariului; pensiilor şi altor plăţi
sociale, dobânzii și soldului depozitului la termen; din conturile de card proprii.

2% din sumă, în orice valută ³

La momentul efectuării operaţiunii

Piața de capital
Transferuri rapide
(Remiteri de bani)
Credite
persoane fizice
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Contul curent

E
E2

Operațiuni cu numerar
Transferuri în monedă
națională
Transferuri în valută
străină
Depozit la termen
/ de economii
Casete de siguranță
Serviciul ESCROW

E2.1
E2.2

Depozit la termen / de economii
Operaţiuni cu numerar
Înregistrarea numerarului în contul de depozit la termen / de
economii
Eliberarea mijloacelor băneşti în numerar din contul de economii

Eliberarea mijloacelor băneşti în numerar din contul de depozit
la termen:
E2.3.1 - care au fost încasate prin numerar
- care au fost primite prin virament și eliberate după expirarea
E2.3.2
termenului depozitului
- care au fost primite prin virament și eliberate înainte de
E2.3.3
expirarea termenului depozitului

Comision

Mențiuni

GRATUIT
GRATUIT

E2.3

E3
Notă

GRATUIT

GRATUIT
2% din sumă, în orice valută ⁴

La momentul eliberării mijloacelor
băneşti din cont

Abrogat.
Transferurile din conturile de depozit se efectuează doar în conturile
curente/de economii ale deponentului, în cadrul băncii, în mod gratuit.

⁴ Comisionul E2.3.3 nu se aplică pentru mijloacele băneşti primite prin sistemele de remiteri de bani și din conturile de card proprii.

Alte servicii
Piața de capital
Transferuri rapide
(Remiteri de bani)
Credite
persoane fizice
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Contul curent

F1

Operațiuni cu numerar
F1.1

Transferuri în monedă
națională
Transferuri în valută
străină
Depozit la termen
/ de economii
Casete de siguranță
Serviciul ESCROW

Casete de siguranță

F

F1.2

F1.3

F2
F2.1
F2.2
F3

Alte servicii

Comision

Mențiuni

Tarif pentru locaţiunea casetei de siguranță
Casetă mica
1 lună
6 luni
12 luni
Casetă mijlocie
1 lună
6 luni
12 luni
Casetă mare
1 lună
6 luni
12 luni

600 MDL
3000 MDL
4800 MDL
700 MDL
3600 MDL
6000 MDL
800 MDL
4200 MDL
7200 MDL

La momentul încheierii contractului

La momentul încheierii contractului

La momentul încheierii contractului

Garanție de executare a obligațiilor contractuale
- rezidenţi RM
- nerezidenţi RM
Reemiterea cheii/cartelei magnetice în caz de pierdere, furt
sau defecţiune

3000 MDL
5000 MDL

La momentul încheierii contractului
La momentul încheierii contractului

350 MDL

În momentul eliberării cheii/cartelei magnetice

30 MDL pentru fiecare zi de întârziere

În momentul expirării termenului de plată

F4

Penalităţi pentru întârzierea achitării locațiunii

F5

Deschiderea casetei de siguranță cu ajutorul mijloacelor
tehnice (în cazurile prevăzute în contractul de locaţiune)

600 MDL

La momentul deschiderii casetei de siguranță

Transferuri rapide
(Remiteri de bani)

F6

Rezilierea contractului de locațiune ( înainte de expirarea
termenului contractului pentru termenele de 6,12 luni)

50% din suma neutilizată conform
contractului

La momentul rezilierii contractului de locațiune
a casetei de siguranță

Credite
persoane fizice

F7

Comision pentru păstrarea bunurilor extrase din caseta de
siguranță în urma deschiderii forțate

Tarif lunar pentru fiecare lună de
păstrare

La momentul ridicării bunurilor de către Client

Piața de capital
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Contul curent

Operațiuni cu numerar

Serviciul ESCROW

G
G1

Deschiderea contului curent pentru deservirea
serviciului ESCROW

G2

Perfectarea contractului Escrow:

Transferuri în monedă
națională
Transferuri în valută
străină

G2.1

- în valută naţională

G2.2

- în valută străină

Depozit la termen
/ de economii

Comision

Mențiuni

GRATUIT

a. 0,5% (min. 1 000 MDL, max 6 000 MDL)
b. Pentru creditele cu gaj acordate de
Bancă - 0,1% max. 1000 MDL
c. În cadrul Programului de Stat „Prima
casă” – GRATUIT
0,5%
(min. 100 EUR/USD, max 500 EUR/USD)

La momentul încheierii contractului

La momentul încheierii contractului

Casete de siguranță
Serviciul ESCROW
Alte servicii
Piața de capital
Transferuri rapide
(Remiteri de bani)
Credite
persoane fizice
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Contul curent

Operațiuni cu numerar
Transferuri în monedă
națională
Transferuri în valută
străină
Depozit la termen
/ de economii

H1

Eliberarea duplicatului contractului de deposit

H2

Eliberarea extraselor din cont privind disponibilul de mijloace
băneşti:

H2.1

- Eliberarea extrasului din cont pentru luna curentă

H2.2

- Eliberarea duplicatului extrasului din cont pentru luna curentă

H2.3
H3

Casete de siguranță
H4
Serviciul ESCROW
Alte servicii

Alte servicii

H

H5

- Eliberarea extrasului din cont pentru o perioada ce depășește 1
lună (luna curentă)
Eliberarea certificatelor privind existenţa / soldul contului; de
bonitate; privind transferurile efectuate prin sistemele de remiteri de
bani (pt fiecare an); alte certificate (normal / urgent)
Eliberarea certificatelor menţionate la p. H3 în limbă străină (rusa,
engleza)
Eliberarea informaţiei autentificate despre rulajele din conturile
curente / de depozit sau alte încasări / plăţi ale persoanelor fizice:

H5.1

- pe anul current

H5.2

- pe anul precedent

H5.3

- la solicitarea notarului (normal / urgent)

Piața de capital

Comision

Mențiuni

10 MDL

În momentul eliberării duplicatului

GRATUIT

50 MDL / extras

În momentul solicitării de către client

75 MDL / extras

În momentul solicitării de către client

100 / 200 MDL

În momentul solicitării de către client
Regim urgent - una zi bancară;
Regim normal - mai mult de una zi bancară.

suplimentar 100 MDL

Se vor încasa suplimentar la costul certificatului
indicat în p. H3

50 MDL

În momentul solicitării de către client

100 MDL
(pentru fiecare an)

În momentul solicitării de către client

150 / 200 MDL

În momentul solicitării de către client

Transferuri rapide
(Remiteri de bani)
Credite
persoane fizice
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Contul curent

Transferuri în valută
străină

25 MDL

În momentul solicitării de către client

H7

Eliberarea copiilor documentelor bancare din arhiva Băncii

150 MDL

În momentul solicitării de către client

H8

Serviciile Poştei Rapide

conform tarifelor Poştei Rapide

La momentul efectuării transferului

H9

Prelucrarea documentelor emise de organele abilitate ⁵

H9.1

H9.2
Casete de siguranță

Alte servicii
Piața de capital

Mențiuni

Tipărirea duplicatelor documentelor de plată la solicitarea
clientului

Depozit la termen
/ de economii

Serviciul ESCROW

Comision

H6

Operațiuni cu numerar
Transferuri în monedă
națională

Alte servicii

H

H9.3
H10
Notă

Prelucrarea documentelor emise de organele abilitate referitor la
anularea operaţiunilor de suspendare, sistare sau sechestrare a
mijloacelor bănești, aplicate la cont până la data de 15.10.2017
inclusiv
Prelucrarea documentelor emise de organele abilitate referitor la
aplicarea/ anularea operaţiunilor de suspendare, sistare sau
sechestrare a mijloacelor băneşti, precum și informarea acestora
privind disponibilul în cont, primite începând cu data de 16.10.2017
Prelucrarea documentelor emise de organele abilitate referitor la
aplicarea/ anularea operaţiunilor de suspendare, sistare sau
sechestrare a mijloacelor băneşti, precum și informarea acestora
privind disponibilul în cont, primite începând cu data de 17.11.2017

30 MDL

100 MDL

Se încasează la momentul executării acțiunii
de anulare a suspendării, sistării sau
sechestrării mijloacelor bănești sau pe măsura
înregistrării disponibilului în cont

Se încasează la momentul executării acțiunii
de aplicare a suspendării, sistării sau
100 MDL
sechestrării mijloacelor bănești sau pe măsura
înregistrării disponibilului în cont
Se încasează la momentul executării ordinului
Executarea ordinului INCASO
20 MDL
incaso
⁵- tarifele nu se vor aplica la conturile destinate plăţilor sociale, transferate de C.N.A.S. (conturile de economii deschise în acest scop şi conturile de card din
Categoria SOCIAL)
- 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;

Transferuri rapide
(Remiteri de bani)
Modificat, PV nr. 13 din 18.04.2022, în vigoare din 05.05.2022

Credite
persoane fizice
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Contul curent

Operațiuni cu numerar
Transferuri în monedă
națională
Transferuri în valută
străină
Depozit la termen
/ de economii
Casete de siguranță

I
I1
I1.1

Piaţa de capital

Comision

Mențiuni

Servicii de intermediere cu Valori mobiliare de stat
Tranzacţii cu VM de Stat pe piaţa primară

I1.1.1

- Termen de circulaţie VMS - 91 zile

0.20 Lei / per 1 VMS

I1.1.2

- Termen de circulaţie VMS - 182 zile

0.25Lei / per 1 VMS

I1.1.3

- Termen de circulaţie VMS - 364 zile

0.30 Lei / per 1 VMS

I1.1.4

- Tranzacţiile cu Obligaţiuni de Stat

0.30 Lei / per 1 VMS

Se încasează după efectuarea tranzacţiei

I1.2

Tranzacţiile cu VMS pe piaţa secundară

0.1% din suma tranzacției

Serviciul ESCROW
Alte servicii
Piața de capital
Transferuri rapide
(Remiteri de bani)
Credite
persoane fizice
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Contul curent

I2

Operațiuni cu numerar

Piaţa de capital

I
I2.1

Tranzacţii cu valori mobiliare corporative / Suma tranzacției
până la 50 000 lei inclusiv

I2.1.2

de la 50 000 lei până la 250 000 lei inclusive

I2.1.3

de la 250 000 lei până la 500 000 lei inclusiv

Depozit la termen
/ de economii

I2.1.4

de la 500 000 lei până la 1 000 000 lei inclusiv

I2.1.5

de la 1 000 000 lei până la 5 000 000 lei inclusiv

Casete de siguranță

I2.1.6

de la 5 000 000 lei până la 10 000 000 lei inclusiv

I2.1.7

de la 10 000 000 lei până la 30 000 000 lei inclusiv

I2.1.8

de la 30 000 000 lei până la 50 000 000 lei inclusiv

I2.1.9

mai mult de 50 000 000 lei

Transferuri în valută
străină

Serviciul ESCROW
Alte servicii
Piața de capital

I2.2
I2.2.1

Transferuri rapide
(Remiteri de bani)
Credite
persoane fizice

I2.3
I2.4

Mențiuni

Servicii de intermediere cu Valori mobiliare corporative

I2.1.1

Transferuri în monedă
națională

Comision

1.5% din suma tranzacției,
min 300 lei
1% din suma tranzacției,
min 1 500 lei
0.8% din suma tranzacției,
min 3 000 lei
0.5% din suma tranzacției,
min 4 000 lei
0.4% din suma tranzacției,
min 5 000 lei
0.3% din suma tranzacției,
min 20 000 lei
0.2% din suma tranzacției,
min 30 000 lei
0.15% din suma tranzacției,
min 50 000 lei
0.1% din suma tranzacției,
min 80 000 lei

Se încasează după efectuarea tranzacţiei

Serviciile de custodie
Transmiterea VM în/din custodie
Servicii de consultanţă de investiţii
Plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm şi
Servicii conexe la intermedierea subscrierii instrumentelor
financiare

Modificat, Proces verbal nr. 55 din 07.05.2019.

negocieri directe

La momentul semnării ordinului sau la data
înregistrării decontărilor aferente tranzacţiei
de vânzare a valorilor mobiliare
Conform contractului încheiat

negocieri directe

Conform contractului încheiat

100/lei - per operaţiune
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Contul curent

Operațiuni cu numerar
Transferuri în monedă
națională
Transferuri în valută
străină

J

Transferuri rapide (Remiteri de bani)

J1

Nou! Transfer by phone pe card (Sberbank RusiaMoldova)

J2

Money Gram

Comision

Mențiuni

Conform tarifelor Sberbank

Remiteri de bani din Rusia spre R. Moldova prin
intermediul aplicaţiei online Sberbank (peste 71
mln. de utilizatori).

Conform tarifelor MoneyGram

Peste 200 de ţări şi regiuni

Tarife pentru USD / EUR,
pentru MDL
*Nou! Tarife pentru expedierea MDL
direct în cont bancar

Peste 200 de ţări şi regiuni

J3

Western Union

J4

Unistream

De la 0.95%

În/din peste 43 de ţări (ţările CSI, Italia, Cehia,
Marea Britanie etc.)

J5

Contact

De la 0.75%

170 de ţări (Rusia, ţările CSI, Europa, Israel,
Turcia, SUA etc.)

Serviciul ESCROW

J6

Ria Money Transfer

Alte servicii

J7

Zolotaya Korona

J8

Intel Express

Depozit la termen
/ de economii
Casete de siguranță

Piața de capital

Conform tarifelor RIA
De la 1%
Nou! Expedierea direct în contul IBAN
spre Turcia tarif 0%
De la 2%

160 de ţări (Italia, Spania, Irlanda, SUA, Canada,
Franţa, Ucraina etc.)
31 de ţări (ţările CSI, Turcia, Marea Britanie,
Israel, Europa etc.)
Între 90 de ţări
*Temporar transferurile spre Cipru sunt
suspendate

Transferuri rapide
(Remiteri de bani)
Credite
persoane fizice
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C-2 Confidențial

Card de CREDIT

ExtraSalary
OVERDRAFT
pe card salarial
Credit pentru nevoi
personale FĂRĂ GAJ

Credit ACUM
SMART credit
(pentru bunuri și servicii)
Credit pentru nevoi
personale CU GAJ

TARIFE
CREDITARE

Credit IMOBILIAR

„PRIMA CASĂ”
Credit garantat
cu mijloace bănești în cont
Tarifele aferente serviciilor
NECREDITARE
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C-2 Confidențial

Card de CREDIT

A1

ExtraSalary
A1.1
OVERDRAFT
pe card salarial
Credit pentru nevoi
personale FĂRĂ GAJ

A1.2

Card de CREDIT
Comision de examinare a documentelor de
solicitare a creditului
*până la 31.08.2022, inclusiv – 0 MDL

Comision din sumele acordate

Credit ACUM
SMART credit
(pentru bunuri și servicii)
Credit pentru nevoi
personale CU GAJ
Credit IMOBILIAR

I1

A2
A2.1

Penalitate de întârziere la plata creditului

Card de CREDIT
garantat cu mijloace bănești în cont
Comision de examinare a documentelor de
solicitare a creditului

„PRIMA CASĂ”
A2.2

Comision din sumele acordate

Credit garantat
cu mijloace bănești în cont
Tarifele aferente serviciilor
NECREDITARE

I1

Penalitate de întârziere la plata creditului

Comision

Mențiuni

Gratuit - pentru clienții preferențiali;
80 MDL - pentru clienții standard

La momentul depunerii cererii de solicitare a
creditului

0% - în cazul tranzacțiilor de achitare
a mărfurilor și serviciilor (POS, eCommerce);
Alte cazuri: conform Tarifelor Băncii
aferente cardurilor de plata

La momentul debursării sumei,
din suma debursată

0.10%

Zilnic, pentru fiecare zi de întârziere

Comision

Mențiuni

Gratuit

La momentul depunerii cererii de solicitare a
creditului

0% - în cazul tranzacțiilor de achitare
a mărfurilor și serviciilor (POS, eCommerce);
Alte cazuri: conform Tarifelor Băncii
aferente cardurilor de plata

La momentul debursării sumei,
din suma debursată

0.10%

Zilnic, pentru fiecare zi de întârziere
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Card de CREDIT

ExtraSalary
OVERDRAFT
pe card salarial

B¹

ExtraSalary

B1¹

Comision unic de acordare

I1

Penalitate de întârziere la plata creditului

Comision

Mențiuni

0%

La momentul acordării creditului,
din suma contractului

0,10%

Zilnic, pentru fiecare zi de întârziere

Credit pentru nevoi
personale FĂRĂ GAJ

Credit ACUM
SMART credit
(pentru bunuri și servicii)
Credit pentru nevoi
personale CU GAJ
Credit IMOBILIAR

„PRIMA CASĂ”
Credit garantat
cu mijloace bănești în cont
Tarifele aferente serviciilor
NECREDITARE
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C-2 Confidențial

Card de CREDIT

B

OVERDRAFT
la card salarial

Comision

Mențiuni

0%

La momentul acordării creditului,
din suma contractului

0.10%

Zilnic, pentru fiecare zi de întârziere

ExtraSalary
OVERDRAFT
pe card salarial

B1

Comision unic de acordare

I1

Penalitate de întârziere la plata creditului

Credit pentru nevoi
personale FĂRĂ GAJ

Credit ACUM
SMART credit
(pentru bunuri și servicii)
Credit pentru nevoi
personale CU GAJ
Credit IMOBILIAR

„PRIMA CASĂ”
Credit garantat
cu mijloace bănești în cont
Tarifele aferente serviciilor
NECREDITARE
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Card de CREDIT

C

ExtraSalary

Credit ACUM

Credit IMOBILIAR

Mențiuni

Gratuit

La momentul depunerii cererii de solicitare a creditului

Comision de examinare a documentelor de
solicitare a creditului

C2

Comision unic de acordare

0%

La momentul acordării creditului,
din suma acordată

C3

Comision de administrare

0%

Lunar, pentru termenul efectiv de utilizare a creditului,
din suma creditului

Pentru termenul prelungit:
- până la 6 luni - 2%
- 6 - 12 luni - 3%;
- mai mult de 12 luni - 4%

La momentul prelungirii,
din suma prelungită

5%

Din suma utilizată contrar destinației

0.10%

Zilnic,
pentru fiecare zi de întârziere

SMART credit
(pentru bunuri și servicii)
Credit pentru nevoi
personale CU GAJ

Comision

C1
OVERDRAFT
pe card salarial
Credit pentru nevoi
personale FĂRĂ GAJ

Credit pentru nevoi personale
FĂRĂ GAJ

C4

Comision de prelungire a creditului

C5

Penalitate pentru utilizarea creditului contrar
destinației

I1

Penalitate de întârziere la plata creditului

„PRIMA CASĂ”
Credit garantat
cu mijloace bănești în cont
Tarifele aferente serviciilor
NECREDITARE
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Card de CREDIT

C¹

ExtraSalary
C1¹

Comision de examinare a documentelor de
solicitare a creditului

Comision

Mențiuni

100 MDL

La momentul depunerii cererii de solicitare a creditului

*până la 31.08.2022, inclusiv – 0 MDL

OVERDRAFT
pe card salarial
Credit pentru nevoi
personale FĂRĂ GAJ

Credit ACUM

C2¹

Comision unic de acordare

0%

La momentul acordării creditului, din suma acordată

C3¹

Comision de administrare

0%

Lunar, pentru termenul efectiv de utilizare a creditului,
din suma creditului

Credit ACUM
SMART credit
(pentru bunuri și servicii)
Credit pentru nevoi
personale CU GAJ

C4¹

Comision de prelungire a creditului

C5¹

Penalitate pentru utilizarea creditului contrar
destinației

I1

Penalitate de întârziere la plata creditului

Pentru termenul prelungit:
- până la 6 luni - 2%;
- 6 - 12 luni - 3%;
- mai mult de 12 luni - 4%

La momentul prelungirii, din suma prelungită

Credit IMOBILIAR

„PRIMA CASĂ”
Credit garantat
cu mijloace bănești în cont

5%

Din suma utilizată contrar destinației

0.10%

Zilnic, pentru fiecare zi de întârziere

Tarifele aferente serviciilor
NECREDITARE
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Card de CREDIT

ExtraSalary

D

SMART credit
(pentru achitarea bunurilor și serviciilor)

Comision

Mențiuni

D1

Comision de examinare a documentelor de solicitare
a creditului

80 MDL

La momentul depunerii cererii de solicitare a
creditului

*până la 31.08.2022, inclusiv – 0 MDL

OVERDRAFT
pe card salarial
Credit pentru nevoi
personale FĂRĂ GAJ

Comision unic de acordare achitat de către
Cumpărător

GOLD - 0%
SILVER:
- 12 luni - 1,5%;
- 24 luni - 2,0%
BASIC - 1%

La momentul acordării creditului,
din suma acordată

Comision de administrare

GOLD - 0%
SILVER - 0%;
BASIC:
- 12 luni - 0,6%;
- 24 luni - 0,65%

Lunar, pentru termenul efectiv de utilizare a
creditului, din suma creditului

D4

Comision de prelungire a creditului

Pentru termenul prelungit:
- până la 6 luni - 2%;
- 6 - 12 luni - 3%;
- mai mult de 12 luni - 4%

La momentul prelungirii, din suma prelungită

D5

Penalitate pentru încălcarea condițiilor contractelor
de gaj și ipotecă

5%

La momentul confirmării încălcărilor,
din suma averii gajate

D6

Penalitate pentru utilizarea creditului contrar
destinației

5%

Din suma utilizată contrar destinației

I1

Penalitate de întârziere la plata creditului

0.10%

Zilnic, pentru fiecare zi de întârziere

D2

Credit ACUM
SMART credit
(pentru bunuri și servicii)
Credit pentru nevoi
personale CU GAJ

D3

Credit IMOBILIAR

„PRIMA CASĂ”
Credit garantat
cu mijloace bănești în cont
Tarifele aferente serviciilor
NECREDITARE
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Card de CREDIT

ExtraSalary

E
E1

Credit ACUM

Comision de examinare a documentelor de
solicitare a creditului

Comision

Mențiuni

80 MDL

La momentul depunerii cererii de solicitare a creditului

*până la 31.08.2022, inclusiv – 0 MDL

OVERDRAFT
pe card salarial
Credit pentru nevoi
personale FĂRĂ GAJ

Credit pentru nevoi personale
CU GAJ

E2

Comision unic de acordare

0%

La momentul acordării creditului, din suma acordată

E3

Comision de administrare

0%

Lunar, pentru termenul efectiv de utilizare a creditului,
din suma creditului

SMART credit
(pentru bunuri și servicii)

Pentru termenul prelungit:
- până la 6 luni - 2%;
- 6 - 12 luni - 3%;
- mai mult de 12 luni - 4%

E4

Comision de prelungire a creditului

E5

Penalitate pentru încălcarea condițiilor
contractelor de gaj și ipotecă

5%

La momentul confirmării încălcărilor, din suma averii
gajate

„PRIMA CASĂ”

E6

Penalitate pentru utilizarea creditului contrar
destinației

5%

Din suma utilizată contrar destinației

Credit garantat
cu mijloace bănești în cont

I1

Penalitate de întârziere la plata creditului

0,10%

Zilnic, pentru fiecare zi de întârziere

Credit pentru nevoi
personale CU GAJ
Credit IMOBILIAR

La momentul prelungirii, din suma prelungită

Tarifele aferente serviciilor
NECREDITARE
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Card de CREDIT

ExtraSalary

F

Credit IMOBILIAR
de achiziţie

Comision

Mențiuni

F1

Comision de examinare a documentelor de solicitare a
creditului

100 MDL

La momentul depunerii cererii de solicitare a
creditului

*până la 31.08.2022, inclusiv – 0 MDL

OVERDRAFT
pe card salarial

F2

Comision unic de acordare

0%

La momentul acordării creditului,
din suma acordată

Credit pentru nevoi
personale FĂRĂ GAJ

F3

Comision de administrare

0%

Lunar, pentru termenul efectiv de utilizare a
creditului, din suma creditului

Pentru termenul prelungit:
- până la 6 luni - 2%;
- 6 - 12 luni - 3%;
- mai mult de 12 luni - 4%

La momentul prelungirii, din suma prelungită

Credit ACUM
F4

Comision de prelungire a creditului

F5

Penalitate pentru încălcarea condițiilor contractelor
de gaj și ipotecă

5%

La momentul confirmării încălcărilor,
din suma averii gajate

F6

Penalitate pentru utilizarea creditului contrar
destinației

5%

Din suma utilizată contrar destinației

I1

Penalitate de întârziere la plata creditului

0,10%

Zilnic, pentru fiecare zi de întârziere

SMART credit
(pentru bunuri și servicii)
Credit pentru nevoi
personale CU GAJ
Credit IMOBILIAR

„PRIMA CASĂ”
Credit garantat
cu mijloace bănești în cont
Tarifele aferente serviciilor
NECREDITARE
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Card de CREDIT

G

Credit „Prima casă”

Comision

Mențiuni

G1

Comision de examinare a documentelor de solicitare a
creditului

Gratuit

La momentul depunerii cererii de solicitare a
creditului

OVERDRAFT
pe card salarial

G2

Comision unic de acordare

1%

La momentul acordării creditului,
din suma acordată

Credit pentru nevoi
personale FĂRĂ GAJ

G3

Penalitate pentru încălcarea condițiilor contractelor de
gaj și ipotecă

5%

La momentul confirmării încălcărilor,
din suma averii gajate

Credit ACUM

I1

Penalitate de întârziere la plata creditului

0.10%

Zilnic, pentru fiecare zi de întârziere

ExtraSalary

SMART credit
(pentru bunuri și servicii)
Credit pentru nevoi
personale CU GAJ
Credit IMOBILIAR

„PRIMA CASĂ”
Credit garantat
cu mijloace bănești în cont
Tarifele aferente serviciilor
NECREDITARE
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Card de CREDIT

ExtraSalary
OVERDRAFT
pe card salarial
Credit pentru nevoi
personale FĂRĂ GAJ

H

Credit garantat cu mijloace bănești în cont

Comision

Mențiuni

H1

Comision de examinare a documentelor de solicitare a
creditului

Gratuit

La momentul depunerii cererii de solicitare a
creditului

H2

Penalitate pentru utilizarea creditului contrar destinației

5%

Din suma utilizată contrar destinației

I1

Penalitate de întârziere la plata creditului

0.10%

Zilnic, pentru fiecare zi de întârziere

Credit ACUM
SMART credit
(pentru bunuri și servicii)
Credit pentru nevoi
personale CU GAJ
Credit IMOBILIAR

„PRIMA CASĂ”
Credit garantat
cu mijloace bănești în cont
Tarifele aferente serviciilor
NECREDITARE

Modificat, PV nr. 27 din 11.07.2022, în vigoare din 13.07.2022
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