Carduri de CREDIT (preferenţiale şi ordinare)

Tarifele intră în vigoare la 05.04.2010
Aprobat de către Comitetul de conducere al Băncii
la 04.03.2010, procesul verbal nr. 13

(Condiţiile de creditare se determină prin tarifele Băncii în creditare
şi prin contractul de credit)

TARIFELE ŞI LIMITELE
referitoare la deservirea cardurilor bancare emise de BC „Moldindconbank” S.A.

Denumirea operaţiunii

№

VISA Classic
MasterCard
Maestro (1)
(VISA Gold) (1)
Standard (1)
Acces credit card
Acces credit card
Acces credit card
Persoane fizice
Persoane fizice
Persoane fizice
Persoane fizice
în MDL
în MDL
în MDL
în MDL

VISA Electron
Acces credit card

Condiţiile de emitere şi administrare a cardurilor:
Depunerea iniţială minimă pe contul de card
Soldul minim în contul de card
Taxa de emitere a cardului: (2)  principal
 secundar
Suprataxa pentru emiterea urgentă a cardului (2)
Taxa lunară de administrare a cardului: (3)  principal
 secundar
Perioada de valabilitate a cardului (ani)
Amenda pentru pierdere sau furt al cardului
Re-emiterea cardului: (2)
 la expirarea termenului de valabilitate a cardului
 în caz de pierdere a PIN-ului, pierdere, furt sau
defecţiune a cardului, la cererea clientului, etc.
Dobânda la disponibilul din cont, (se achită lunar)
Dobânda la overdraft nesancţionat în cont, % anual (4)

10.
(1)
(2)

0
0
0
30 MDL
nu este posibil
0

0
0
0
30 MDL
50 MDL
0

0
0
0
30 MDL
150 MDL
0

5 MDL

40 MDL

4
0

0
0
0
30 MDL
nu este posibil
0
40 MDL
(80 MDL)
2
100 MDL

4
0

2
100 MDL

0

0

0

0

5 MDL

30 MDL

100 MDL

30 MDL

100 MDL

1 % anual
27 %

1 % anual
27 %

1 % anual
27 %

1 % anual
27 %

Cardurile de credit de aceste mărci se emit la cererea clientului numai cu aprobare în scris a unuia din membrii Comitetului de conducere al Băncii.
Se achită la momentul depunerii cererii. (3) Se percepe din cont în ultima zi a lunii. (4) Se achită la prima introducere a mijloacelor în cont.

Comisioane pentru operaţiuni: ***
11.

Retragerea numerarului:
 la ghişeele / bancomatele Băncii
 la ghişeele / bancomatele altor bănci din R. Moldova
 în străinătate la bancomate
 în străinătate la ghişeele băncilor
 comisionul suplimentar aplicat la retragerea numerarului din contul overdraftului


12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

comisionul suplim. aplicat la retragerea valutei străine la bancomatele Băncii dacă valuta tranzacţiei coincide cu valuta contului

Achitarea mărfurilor / serviciilor:
 pe teritoriul R. Moldova
 în străinătate
Conversia la cursul comercial al Băncii a tranzacţiilor:
 retragerea numerarului pe teritoriul R. Moldova
 achitarea mărfurilor / serviciilor pe teritoriul R. Moldova
 în străinătate
Comision pentru alimentarea contului: *
 prin depunerea numerarului la ghişeele Băncii
 prin virament în cadrul proiectului de salarizare
 dobânda de la depozit aflat în Bancă, alte transferuri din partea Băncii, conform listei aprobate; transferurile cu scopul de
rambursare a creditului şi altor datorii referitoare la creditul acordat în caz că acest scop este indicat în destinaţia plăţii
 în celelalte cazuri
Vizualizarea soldului la bancomatele Băncii:
 primele 5 pe parcursul lunii /
 celelalte
Vizualizarea soldului la bancomatele altor bănci:
 din R. Moldova /
 din străinătate
Obţinerea mini-extrasului din cont la bancomatele Băncii:  primele 5 pe parcursul lunii /
 celelalte
Eliberarea extrasului din cont la ghişeele Băncii

Toate cardurile
0
1,5 %, min 0,5 EUR
1,5 %, min 3 EUR
3 %, min 3 EUR
3 MDL
1%
0
0,5 %, min 0,5 EUR
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0,75 %
0 / 0,5 MDL
0,5 EUR
0 / 0,5 MDL
0

Limite: **
19.
20.

21.

22.

Numărul de introduceri consecutiv-greşite ale codului PIN care duce la blocarea cardului
Suma maximă de retragere a numerarului pe teritoriul R. Moldova în decurs de 1 zi calendaristică:
 la bancomate
 la ghişeele băncilor
 dacă valuta tranzacţiei diferă de valuta contului
Suma maximă de retragere a numerarului în străinătate:
 în decurs de 1 zi calendaristică în bancomate
 în decurs de 1 zi calendaristică la ghişeele băncilor
 în decurs de 1 lună calendaristică
Suma maximă de tranzacţii fără numerar în străinătate în decurs de 1 lună calendaristică

3
500 EUR
nelimitat
400 EUR
500 EUR
10 000 EUR
10 000 EUR
40 000 EUR

* La înregistrarea în contul de card a sumelor în valuta diferită de valuta contului de card, conversia se efectuează la cursul comercial al Băncii la ziua
înregistrării.
** Banca are dreptul de a modifica unilateral şi fără preaviz limitele indicate în prezentul capitol, în funcţie de situaţia pe piaţa monetară şi valutară.
*** Aceste comisioane se percep din contul de card în momentul efectuării operaţiei respective.
BC „Moldindconbank” S.A., Direcţia carduri bancare, mun. Chişinău str. Armenească 38, Tel.: +/373 22/ 57 68 24, Web: www.micb.md

