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Categoria „Carduri corporative”               
 Tarifele intră în vigoare la 10.05.2019 

Aprobat de Comitetul de conducere al Băncii 
  la 04.03.2019, procesul verbal nr.31 

   
 

 

TARIFE ŞI LIMITE  
privind deservirea cardurilor emise de BC „Moldindconbank” S.A.  

 

Nr.                                      Denumirea operaţiunii ▼                     Pachet (8) ►                                 

Basic  
(cardurile Debit 

Mastercard 
contactless) 

Silver  
(cardurile 

MasterCard Business 
contactless) 

MDL MDL/USD/EUR 

A Condiţiile de emitere şi administrare a cardurilor / contului de card, abonare la servicii: 

A1  Depunerea iniţială minimă, soldul minim în contul de card 0 0 

A2  Perioada de valabilitate a cardului (ani) 4 4 

A3  Taxa de emitere a cardului 
(1)

 50 MDL 50 MDL 

A4  Taxa de reemitere a cardului: 
(1)

   

 A4.1 la expirarea termenului de valabilitate a cardului
 (4)

 gratis gratis 

 A4.2 în celelalte cazuri la subdiviziunile Băncii 50 MDL 50 MDL 

 A4.3 cu transmiterea cardului în străinătate (suplimentar la costul serviciului de curierat) nu este posibil nu este posibil 

A5  Suprataxa pentru emiterea / reemiterea urgentă a cardului 
(1)

 100 MDL 100 MDL 

A6  Taxa lunară de administrare a cardului 
(2)

 5 MDL 30 MDL 

A7  

Serviciul „SMS-notificări”: (6)  

Taxa de pachet (taxa de abonare, taxa de modificare a Pachetului,  
Taxa lunară de deservire 

(2)
), Taxa de reactivare a abonamentului 

  

 A7.1 Pachetul „SMS Basic” (include 10 Mesaje SMS) 5 MDL 

 A7.2 Pachetul „SMS Silver” (include 25 Mesaje SMS) 10 MDL 

 A7.3 Pachetul „SMS Gold” (include 1.000 Mesaje SMS) 25 MDL 

A8  Serviciul „SMS-notificări”: Taxa mesaj supra pachet 0,5 MDL 

A9  Dobânda la disponibilul din cont (MDL / USD şi EUR), % anual (se achită lunar) 
(5)

 0% 0% / 0%  

A10  Dobânda la overdraft nesancţionat în cont (MDL / USD şi EUR), % anual 
(3)

 27%  27% / 16%  

A11  Tarifele pentru alte servicii pentru clienţii Băncii (Capitolul 3) 

Vezi „Tarifele la 
serviciile bancare ale  
BC ”Moldindconbank” 

SA acordate 
persoanelor juridice şi 
întreprinderilor care au 

statut de persoană 
fizică” 

Vezi „Tarifele la serviciile 
bancare ale  

BC ”Moldindconbank” SA 
acordate persoanelor 

juridice şi întreprinderilor 
care au statut de 
persoană fizică” 

B Comisioane pentru operaţiuni: * 

B1  Achitarea mărfurilor / serviciilor în Moldova şi în străinătate, inclusiv prin internet, PayPal ** gratis gratis 

B2  
Transferurile P2P de pe / pe cardurile corporative, inclusiv și alimentările cash-in, prin diferite 
canale gestionate de Bancă (bancomate, www.transfer.md, etc.) și alte canale gestionate de 
către bănci din RM și din străinătate 

interzis interzis 

B3  Retragerea numerarului: **
, 
****   

 B3.1 la ghişeele / bancomatele Băncii 0,8 % + 0,5 EUR 0,8 % + 0,5 EUR 

 B3.2 la ghişeele / bancomatele altor bănci din R. Moldova 1 % + 0,5 EUR 1 % + 0,5 EUR 

 B3.3 în străinătate la bancomate 1,5 % + 2 EUR 1,5 % + 2 EUR 

 B3.4 în străinătate la ghişeele băncilor 1,5 % + 3 EUR 1,5 % + 3 EUR 

 B3.5 comisionul suplimentar la retragerea numerarului din contul overdraftului 0 0 

 
B3.6 la ghişeele  Băncii, la închiderea contului de card corporativ fără utilizarea   

cardului
(7)

 
0 0 

 B3.7 la ghișeele Băncii fără utilizarea cardului 

p.1.6.2. a Tarifelor la 
serviciile bancare ale 

BC”Moldindconbank”SA 
acordate persoanelor 

juridice și întreprinderilor 
care au statut de 

persoană fizică” 

p. 1.6.2. a Tarifelor la 
serviciile bancare ale 

BC”Moldindconbank”SA 
acordate persoanelor 

juridice și întreprinderilor 
care au statut de persoană 

fizică” 

B4  Comision pentru alimentarea contului: **   

 B4.1 prin depunerea numerarului la ghişeele Băncii  interzis interzis 

 
B4.2 prin transfer: în cadrul proiectelor de salarizare; din partea Băncii (dobândă de la 

depozit, debursarea creditului); cu scopul rambursării creditului şi altor datorii 
aferente 

interzis interzis 

 
B4.3 în celelalte cazuri, inclusiv prin virament bancar şi sistemul de plăţi („credit 

voucher”) 
gratis gratis 

http://www.transfer.md/
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B5  Vizualizarea soldului şi mini-extrasului pe site-ul Băncii prin https://extract.micb.md/  gratis gratis 

B6  Vizualizarea soldului şi mini-extrasului la bancomatele Băncii:     

 B6.1 nr. vizualizărilor gratuite pe lună 5 10 

 B6.2 fiecare vizualizare suplimentară 1 MDL 1 MDL 

B7  Vizualizarea soldului la bancomatele altor bănci 0,5 EUR 0,5 EUR 

B8  Primirea extrasului din cont la ghişeele Băncii şi lunar prin email gratis gratis 

B9  Blocarea cardului în rezultatul introducerii greşite a codului PIN de 3 ori consecutiv gratis gratis 

B10  Blocarea cardului la solicitarea clientului gratis gratis 

B11  
Investigarea și administrarea disputelor cu privire la tranzacțiile efectuate peste hotare, per 
tranzacție, indiferent de rezultatul investigării 

10 EUR 10 EUR 

B12  
Solicitarea copiei documentului de plată cu privire la tranzacțiile efectuate peste hotare, per 
tranzacție, indiferent de rezultatul investigării 

7 EUR 7 EUR 

C Limite: *** 

C1  Limita zilnică de retragere a numerarului  700 EUR 700 EUR 

C2  Limita zilnică de retragere în R. Moldova a numerarului în valuta diferită de valuta contului  3.000 EUR 3.000 EUR 

C3  Limita lunară de tranzacţii fără numerar în străinătate  30 000 EUR 60 000 EUR 

C4  Limita lunară de retragere a numerarului în străinătate
 

10 000 EUR 10 000 EUR 

C5  Limita lunară de retragere a numerarului în R. Moldova 100 000 MDL 100 000 MDL 

C6  Numărul de introduceri consecutiv-greşite ale codului PIN care duce la blocarea cardului  3 3 

C7  

Alte limite. Banca poate restricţiona selectiv tranzacţiile de următoarele tipuri, prezentând un grad sporit de risc: 

 retragerea numerarului la ATM în ţările indicate în lista accesibilă pe www.micb.md/c  sau prin apelarea serviciului suport al Băncii; 

 tranzacţiile la POS în SUA (toate tipurile de carduri) şi Canada (doar Maestro). 

Anularea restricţiei poate fi solicitată în orice moment de către titularul contului de card corporativ prin depunerea cererii la sucursala care deservește 
contul de card corporativ. 

 Modul de aplicare a tarifelor, note  

 Toate taxele şi comisioanele se percep din contul de card, în valuta contului de card, la cursul oficial la ziua perceperii. 
(1) Se percep la producerea cardului. 

(2) Se percepe în avans în prima zi a lunii calendaristice pentru luna respectivă. Nu se restituie în cazul închiderii contului / cardului / abonamentului. 

(3) Se achită la prima introducere a mijloacelor în cont. 

(4) Tariful se aplică începând cu luna expirării valabilităţii cardului şi doar în decurs de 3 luni de la data expirării. 

(5) Se calculează reieşind din soldul final al contului de card pentru fiecare zi calendaristică, în baza anului de 365 (366) zile. Rata dobânzii este 0% 
(zero) pentru acele zile, pentru care soldul final al contului de card este mai mic ca 300 MDL, 25 USD şi 20 EUR pentru conturile în MDL, USD şi 
EUR respectiv. Dobânda este flotantă. Banca este în drept de a modifica unilateral rata dobânzii pe întreaga perioadă de valabilitate a 
Contractului, în dependenţă de modificarea situaţiei economice pe piaţa financiară și valutară. 

(6) Serviciul poate activat la bancomatele sau ghişeele Băncii, se prestează conform Condiţiilor de prestare a Serviciului „SMS-notificări și altor 
mesaje de notificare”. 

(7) Suma eliberată nu poate fi mai mare decât 100 MDL. 

(8) Pachetul este opţiunea stabilită pentru contul de card corporativ în cererea de deschidere a contului sau modificată prin cererea titularului contului. 

*
 Aceste comisioane se percep din contul de card corporativ în momentul efectuării operaţiunii respective. 

**
 Operațiunile în valuta diferită de cea a contului de card corporativ se înregistrează în cont la cursul comercial al Băncii stabilit pentru ziua înregistrării. 

***
 Banca are dreptul de a modifica unilateral şi fără preaviz limitele indicate în prezentul capitol, în funcţie de situaţia pe piaţa financiară şi valutară. Baza de 

aplicare a limitelor zilnice şi lunare este ziua şi luna calendaristică respectivă. Limitele se aplică pentru fiecare card separat, dacă nu este indicat altfel. Pot 
fi aplicate limite suplimentare la cele indicate în capitolul dat, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

****
 Din conturile de card corporativ ale agențiilor economice nu este permisă eliberarea valutei străine în numerar pe teritoriul R. Moldova. 
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