C-3 Uz Intern
Deservirea cardurilor emise de alte bănci

Tarifele intră în vigoare la 01.11.2019
Aprobat de Comitetul de conducere al Băncii
la 16.08.2019, procesul verbal nr.95

TARIFELE ŞI LIMITELE
referitoare la deservirea în reţeaua BC „Moldindconbank” S.A.
a cardurilor bancare emise de alte bănci

Denumirea operaţiunii

A
A1

A2

A3

A4

A5

Valoarea

Retragerea numerarului: (1)
 la ghişeele Moldindconbank în MDL / USD / EUR
 la bancomatele Moldindconbank în MDL / USD / EUR – pentru carduri emise de altă bancă din R. Moldova
 la bancomatele Moldindconbank în MDL – pentru carduri emise de o bancă din străinătate
 la bancomatele Moldindconbank în USD / EUR - pentru carduri emise de o bancă din străinătate, < = 300 USD / EUR
 la bancomatele Moldindconbank în USD / EUR - pentru carduri emise de o bancă din străinătate, > 300 USD / EUR

2%
0
2%
2%
3%

Efectuarea transferului P2P de pe un card MasterCard emis de o bancă din R. Moldova (cu excepţia cardurilor emise de
Moldindconbank) în MDL / USD / EUR (2), ( 4 ), ( 5 )
 pe card MasterCard/ Visa emis de Moldindconbank şi/sau orice alt card emise de altă bancă din R. Moldova
 pe card MasterCard/ Visa emis de o bancă din străinătate

1,7% + 0,5 EUR
2,2% + 1,5 EUR

Efectuarea transferului P2P de pe un card Visa emis de o bancă din R. Moldova (cu excepţia cardurilor emise de Bancă) în
MDL / USD / EUR (2), ( 4 ), ( 5 )
 pe card MasterCard/ Visa emis de Moldindconbank şi/sau orice alt card emise de altă bancă din R. Moldova
 pe card MasterCard/ Visa emis de o bancă din străinătate
Efectuarea transferului P2P de pe un card MasterCard emis de o bancă din străinătate în MDL / USD / EUR (2),(4),(5)
 pe card MasterCard/ Visa emis de Moldindconbank şi/sau orice alt card emise de altă bancă din R. Moldova
 pe card MasterCard/ Visa emis de o bancă din străinătate

1% + 1 EUR
1% + 2 EUR

2% + 1 EUR
2,7% + 2 EUR

Alimentarea cardului prin depunerea numerarului cu utilizarea fizică a cardului prin intermediul bancomatelor Moldindconbank
dotate cu funcţia „CASH-IN”, precum şi depunerea numerarului utilizînd tehnologia „CASH-IN Cardless” (6) în MDL / USD / EUR
(2), ( 4 ) , ( 5 )



pe card Visa/ MasterCard emis de altă bancă din R. Moldova

1% + 1,5 EUR

(3)

B

Limite:

B1

Limita minimă per operaţiune a transferului P2P de pe un card MasterCard/ Visa
Limita minimă per operaţiune a alimentării unui card MasterCard / Visa emis de o bancă din R. Moldova prin depunerea
numerarului prin intermediul bancomatelor Moldindconbank dotate cu funcţia „CASH-IN”.
Limita zilnică a transferurilor P2P efectuate de pe un card MasterCard/ Visa pe cardurile MasterCard/ Visa emise de
Moldindconbank, alte bănci din R. Moldova şi băncile din străinătate.
Numărul maxim zilnic a transferurilor P2P efectuate de pe un card Mastercard/ Visa emis de o bancă din R. Moldova pe
carduri emise de băncile din R. Moldova şi din străinătate.
Limita lunară a transferurilor P2P efectuate de pe un card Visa/ Mastercard pe cardurile Visa emise de Moldindconbank, alte
bănci din R. Moldova şi/ sau băncile din străinătate.
Limita zilnică pentru depunerea numerarului pe un card MasterCard emis de o bancă din R. Moldova cu / fără utilizarea fizică a
cardului la bancomatele Moldindconbank dotate cu funcţia „CASH-IN”.
Limita zilnică pentru depunerea numerarului pe un card Visa emis de o bancă din R. Moldova cu / fără utilizarea fizică a
cardului la bancomatele Moldindconbank dotate cu funcţia „CASH-IN”.
Limita pentru depunerea numerarului pe un card MasterCard / Visa emis de o bancă din R. Moldova cu / fără utilizarea fizică a
cardului la bancomatele Moldindconbank dotate cu funcţia „CASH-IN”. Limita se stabileşte pentru termen de 7 zile calendaristice.

B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Valoarea
200 MDL
200 MDL
14 000 MDL
3 tranzacţii
20 000 USD
14 000 MDL
500 USD
45 000 MDL

Modul de aplicare a tarifelor, note
(1)

(2)

( 3 ).

(4)
(5)

(6)

Atenţie! banca emitentă a cardului are dreptul de a percepe comisioane şi de a aplica limite la retragerea numerarului. Moldindconbank nu poartă răspundere
pentru valoarea şi modalitatea de percepere a comisioanelor de către banca emitentă a cardului.
Atenţie! banca care gestionează cardul iniţiatorului / beneficiarului transferului P2P are dreptul de a percepe comisioane pentru transfer / alimentarea cardului/
contului de card. Moldindconbank nu poartă răspundere pentru valoarea şi modalitatea de percepere a comisioanelor de către banca iniţiatorului / beneficiarului.
Limitele sunt stabilite cu includerea comisioanelor Moldindconbank aferente tranzacţiei respective. Moldindconbank are dreptul de a modifica unilateral şi fără
preaviz limitele indicate în Tarife, în funcţie de situaţia de pe piaţa monetară şi valutară, şi actele normative în vigoare. Baza de aplicare a limitelor zilnice şi
lunare este ziua şi luna calendaristică respectiv. Limitele se aplică pentru fiecare card separat, dacă nu este indicat altfel. Pot fi aplicate limite suplimentare celor
indicate în Tarife, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi regulile Sistemelor internaţionale de plăţi Visa Int. şi/ sau MasterCard WorldWide.
Transferul / alimentarea cardului în valuta străină poate fi efectuat doar cu scopul donaţiei.
Transferul P2P / alimentarea cardului MasterCard / Visa se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de plăţi MasterCard WorldWide sau Visa Int..
Termenul în care suma transferată / alimentată pe card, emis de o altă bancă din R. Moldova sau de o bancă din străinătate, devine disponibilă beneficiarului
depinde de banca beneficiarului. Posibilitatea transferului de pe / pe card emis de altă bancă din R. Moldova sau de o bancă din străinătate este în
responsabilitatea finală a băncii emitente a cardului aferent. Moldindconbank nu poartă responsabilitatea pentru neprocesarea sau neprocesarea în termen
rezonabil a transferului / alimentării cardului emis de o altă bancă din R. Moldova sau de o bancă din străinătate.
Alimentarea se va efectua în baza numărului cardului al Beneficiarului, indicat de către Iniţiator în interfaţa bancomatului Băncii dotat cu funcţia CASH-IN

BC „Moldindconbank” S.A.

Mun. Chişinău str. Armenească 38.

Serviciul suport 24/24: +/373/ 22 54-89-40.

Web: www.micb.md/c

