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Anexa nr.1 la proces verbal nr.50 din 28.11.2022

Tabelul 1

până la 12 

luni

peste

 12 luni

până 

la 

6 luni

6-12 

luni

mai mult 

de 12 luni

OVERDRAFT pe card de debit (MDL)
PLATINUM - 16%

GOLD - 17% - - - - - - 0,1% - -

MDL

CARD DE CREDIT 

(perioada de graţie - 60 zile)

PLATINUM/ELITE - 16%

GOLD - 17%

(0% - în perioada de graţie)

- _ - - - - 0,1% - -

 - garantat cu mijloace bănești în cont 

(în MDL)

Rd + 4,5% 

(0% - în perioada de graţie)     
- _ - - - - 0,1% - -

 - garantat cu mijloace bănești în cont 

(în USD, EUR)

13,5%

 (0% - în perioada de graţie)     
- _ - - - - 0,1% - -

 - Comisionul pentru examinarea documentelor de solicitare a creditului se percepe la momentul depunerii documentelor.  
 - Comisionul de acordare unic se percepe până la eliberarea creditului.  

 - Comisionul de administrare se achită lunar în conformitate cu graficul de achitate a dobânzii şi se percepe pentru termenul efectiv de utilizare a creditului.

 - Comisionul de acordare şi administrare se calculează din suma contractului de credit.

 - Comisionul pentru fiecare scrisoare (recomandată) de avertizare privind neplata în termen a datoriilor faţă de bancă în valoare de 20 lei.

 - Comisionul din sumele acordate se calculează

 - Penalitate pentru utilizarea creditului contrar destinaţiei se va aplica.

Tarifele de creditare pentru persoanele fizice din 30.11.2022

Comision de 

examinare a 

documentelor 

de solicitare a 

creditului

Penalitate pentru 

încălcarea condiţiilor 

contractelor de gaj şi 

ipotecă  (din suma 

averii gajate) aplicat 

din al doilea an de 

derulare.

Comision de acordare 

unic

Comision 

de 

administrare

Comision 

din sumele acordate
Credite acordate persoanelor fizice

Comision de prelungire 

din suma prelungită

Rata anuală a dobânzii*

Credite pentru funcţionarii băncii Tabelul 4

Penalitate de 

întârziere la 

plata 

creditului 

(pentru 

fiecare zi)

-

Penalitate pentru 

utilizarea creditului 

contrar destinaţiei  

(din suma utilizată 

contrar destinaţiei) 

aplicat  în primul an 

de derulare.

-

-

OVERDRAFT pe card salarial se oferă în cadrul Pachetelor din Categoria "Salarial" (cu ref. la Tarifele şi Limitele referitoare la deservirea cardurilor bancare emise de BC "Moldindconbank" S.A.)

0% din suma contractului

CREDITELE ACORDATE PE CARDURI DE CREDIT se oferă în cadrul Pachetelor din Categoria "Exclusiv", "General"(cu ref. la Tarifele şi Limitele referitoare la deservirea cardurilor bancare emise de BC "Moldindconbank" S.A.), inclusiv


