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TARIFE PENTRU OPERAŢIUNI GENERALE
DENUMIREA OPERAŢIUNII BANCARE

TARIF APLICAT

MENŢIUNI

1. CONTURI CURENTE**
1.1.

Deschidere cont curent

gratuit

1.2.

Închidere cont curent

300 MDL

1.3.

Administrare lunară conturi curente

100 MDL

per client, în limita soldului
disponibil
per client

2. CONTURI DE DEPOZIT**
2.1.
2.2.

Deschidere cont de depozit
Închidere cont de depozit

gratuit
gratuit

3. DESERVIRE LA DISTANŢĂ PRIN 24 BANKING**
3.1.
3.2.

Conectare/reconectare la sistem
Deservire lunară

gratuit
75 MDL

4. OPERAŢIUNI ÎN MONEDĂ NAŢIONALĂ**
4.1.
4.1.1.

OPERAŢIUNI PRIN ORDIN DE PLATĂ ÎN MONEDĂ NAŢIONALĂ
Transfer în interiorul băncii în adresa altor clienţi

4.1.1.1.



pe suport de hârtie

10 MDL

4.1.1.2.



prin 24 Banking

2 MDL

4.1.2.

Transfer în interiorul băncii către persoană
fizică care nu practică activitate de
întreprinzător (cont curent, de card, de depozit
etc.)

1% din sumă,
max. 100 MDL

4.1.3.

Alimentare cont de depozit din cont curent al
aceluiași client / Retragere parțială depozit în
interiorul băncii

gratuit

4.1.4.

Transfer în favoarea clienților altor bănci

per ordin de plată

4.1.4.1.



pe suport de hârtie

15 MDL

4.1.4.2.



prin 24 Banking***

3.50 MDL

4.1.5.

Transfer în contul clientului deschis pe numele
său în altă bancă (cont curent, de depozit, de
card etc.) – pe suport hârtie

4.1.6.

Executarea urgentă a ordinului de plată

4.1.6.1.



pe suport hârtie

0.1% din sumă,
min. 40 MDL
max. 100 MDL
50 MDL
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4.1.6.2.



prin 24 Banking***

20 MDL

4.1.7.

Executarea ordinelor incasso

40 MDL

4.1.8.

Asistenţă în investigarea transferului ce nu a
ajuns la destinaţie

50 MDL

4.1.9.

Modificarea sau anularea ordinului de plată în
aşteptare către BNM

50 MDL

4.2.

OPERAŢIUNI CU NUMERAR ÎN MONEDĂ NAŢIONALĂ

4.2.1.

Depunere numerar în cont curent

gratuit

4.2.2.

Eliberare numerar

1.5%

4.2.3.

Colectare plăţi de la persoane fizice
pentru Ambasade/Consulate

2 EUR
(echivalent în MDL
conform cursului BNM)

pentru alte persoane juridice

0.2%
min. 10 MDL
max. 50 MDL

4.2.4.

Colectare numerar de la punctele de încasare
ale clientului cu transportul asigurat de bancă

negociabil

4.2.5.

Transportare numerar la adresa clientului

negociabil

4.2.3.1.

4.2.3.2.





se percepe la efectuarea
operaţiunii

valoarea comisionului poate
să difere în baza contractului
semnat, comision este
încasat de la persoane fizice

5. OPERAŢIUNI ÎN VALUTĂ STRĂINĂ* / **
5.1.

OPERAŢIUNI PRIN ORDIN DE PLATĂ ÎN VALUTĂ STRĂINĂ

5.1.1.

Transfer în dolari SUA (OUR1), SHA2), BEN3))

0.25%
min. 25 USD
max. 250 USD

5.1.2.

Transfer în EURO sau alte valute (OUR1),
SHA2), BEN3))

0.25%
min. 25 EUR
max. 250 EUR

5.1.3.

FIT Payments 3.0

5.1.3.1.

Transfer în EURO (FIT Payments 3.0)

0.1%
min. 10 EUR
max. 100 EUR

5.1.4.

Transmiterea mesajelor prin SWIFT

10 USD/EUR

5.1.5.

Alimentare cont de depozit din cont curent al
aceluiași client / Retragere parțială depozit în
interiorul băncii

gratuit

5.1.6.

Transfer către un alt client în interiorul băncii

10 USD/EUR
50 USD/EUR
+ comisionul băncii
corespondente

5.1.7.

Modificare/anulare ordin de plată valutar

5.1.8.

Emiterea şi transmiterea extrasului de cont prin
SWIFT

50 EUR

5.1.9.

Investigaţii privind plăţile neajunse la destinaţie

50 USD/EUR
+ comisionul băncii
corespondente
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per ordin de plată;
suplimentar se percepe
comisionul pentru
transmiterea mesajelor
SWIFT din p.5.1.4.

se aplică doar în cazul plăților
în cadrul Grupului ERSTE;
suplimentar se percepe
comisionul pentru
transmiterea mesajelor
SWIFT din p.5.1.4.
per mesaj

per ordin de plată

per ordin de plată

pentru fiecare cont deschis,
lunar
la solicitarea clientului
per ordin de plată

5.1.10.

Încasarea mijloacelor în cazul
rechizitelor eronate în mesajul de
încasare SWIFT

5.1.11.

Returnarea fondurilor la cererea băncii
ordonatoare

5 EUR

inclusiv a sumelor cu caracter
neidentificat

5.1.11.1

în dolari SUA

50 USD

5.1.11.2

în euro şi alte valute

50 EUR

5.2.

inclusiv a sumelor cu caracter
neidentificat.
pentru sumele mai mici de
100 USD/EUR comision nu
se retine.

OPERAŢIUNI CU NUMERAR ÎN VALUTĂ STRĂINĂ

5.2.1

Depunere numerar în cont curent

5.2.2

Eliberare numerar

5.3.

per ordin de plată

1%
min. 10 USD/EUR
1.5%

OPERAŢIUNI CU CECURI

5.3.1.

Colectarea cecului

5.3.2.

Returnarea cecului neachitat

5.4.

GESTIUNE SOLDURI VALUTARE

5.4.1

Gestiune solduri pe conturi in EUR

1.5% min. 50 EUR

50 EUR

5.4.1.1.

Pana la 5,000,000 EUR sold mediu lunar

5.4.1.2

Mai mult de 5,000,000 EUR sold mediu lunar

Gratis

0.05% lunar

adiţional se aplică
comisioanele băncilor
corespondente şi taxe
poştale, pentru care se
constituie un depozit garanţie
de 100 EUR (sau echivalent)
la depunerea cecului

Se calculeaza reiesind din
soldul mediu lunar cumulativ
pe toate conturile clientului.
Se aplica doar pentru suma
ce depaseste valoarea
indicata la pct. 5.4.1.1.
Se incaseaza la inceputul
lunii pentru luna precedenta.

6. SERVICII PE PIAŢA VALORILOR MOBILIARE DE STAT (VMS)
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.

Deschiderea contului pentru efectuarea
operaţiunilor cu VMS
Cumpărarea VMS
Până la 100’000 MDL
De la 100’001 MDL până la 500’000 MDL
Mai mult de 500’000 MDL

50 MDL
0.20%
0.15%
0.10%

7. CONT ESCROW 4)
7.1.

Deschidere Cont Escrow

7.1.1.



în monedă naţională

7.1.2.



în USD-EUR

7.2.

Administrare Cont Escrow

0.5%
min. 1000 MDL
max. 5000 MDL
0.5%
min. 100 USD/EUR
max. 500 USD/EUR

0.2%
min.750 MDL
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din suma contractului; se va
încasa la data semnării
Contractului de Escrow
per trimestru sau fracțiune de
trimestru, aplicat la soldul
contului Escrow din prima zi a
trimestrului
aplicabil pentru Contracte de
Escrow incheiate pe o
perioada mai mare de 12 luni

8. ALTE SERVICII
8.1.

Eliberare extras de cont în format electronic
prin serviciul InfoCont

8.2.

Eliberare extras de cont şi documente de plată
pe suport de hârtie (inclusiv a copiei mesajului
swift sau rulajelor din cont)

30 MDL

8.3.

Certificat privind activitatea clientului (scrisoare
de bonitate, gestiune credit)

200 MDL

8.4.

Certificat privind existenţa şi/sau confirmare
sold conturi curente

100 MDL

8.5.

Autentificarea fişelor cu specimene de
semnături în cazul modificării acestora

50 MDL

per 2 fişe
se eliberează în 3 zile
lucrătoare de la data
depunerii cererii

gratuit

8.6.

Certificat eliberat în baza actelor din arhiva
băncii

500 MDL

8.7.

Alte tipuri de certificate

150 MDL

8.8.

Actualizare extras din Registrul Persoane
Juridice

8.9.

Perfectarea şi imprimarea ordinelor de plată în
monedă naţională

40 MDL

8.10.

Perfectarea şi imprimarea ordinelor de plată în
valută străină

70 MDL

8.11.

Comercializarea monedelor jubiliare şi
comemorative emise de Banca Naţională a
Moldovei

8.12.

Verificarea autenticităţii bancnotelor

*

90 MDL (informația
succintă)
150 MDL (informația
completă)

per document

la solicitarea clientului

per ordin de plată

preţ stabilit de BNM
+ 3%
1 MDL

preţul BNM din ziua
tranzacţiei
per bancnotă

Comisioanele percepute de băncile corespondente vor fi recuperate de la Ordonator.

** Tarifele diferă pentru clienţii care optează pentru pachete de produse şi servicii prezentate în Anexă.
*** Mărimea comisionului se modifică în corespundere cu nivelul maxim aprobat prin Hotărârea Băncii Naționale
a Moldovei “Privind comisioanele aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau
printr-un dispozitiv asemănător, ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru
operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale comisioanelor
percepute de Banca Națională a Moldovei pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți
interbancare”.

NOTE EXPLICATIVE:
Opțiunea de comisionare “OUR” presupune că taxele/comisioanele percepute de Banca Comercială Română
Chişinău S.A. şi de băncile corespondente sunt achitate de plătitor/ordonator.
1)

Opțiunea de comisionare “SHA” presupune că taxele/comisioanele percepute de Banca Comercială Română
Chişinău S.A. sunt achitate de plătitor/ordonator, iar comisioanele percepute de băncile corespondente sunt
achitate de beneficiar din suma transferului.
2)

Opțiunea de comisionare “BEN” presupune că comisioanele percepute de Banca Comercială Română
Chişinău S.A. şi de băncile corespondente sunt achitate de beneficiar prin diminuarea sumei transferului.
3)

Comisioanele pentru operaţiunile de decontare aferente Contului Escrow vor fi achitate suplimentar de către
părţi conform tarifelor băncii aplicate pentru operaţiunile derulate prin contul curent.
4)
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TARIFE PENTRU CREDITE ŞI PRODUSE DE TRADE FINANCE
DENUMIREA OPERAŢIUNII BANCARE

MENŢIUNI

TARIF APLICAT

9. CREDITE
9.1.

Comision pentru acordare

9.1.1.

Credite pentru mijloace circulante
(cu excepţia liniilor de credit)

9.1.2.

Credite investiţionale

9.1.3.

Linii de credit

1.5%

9.1.4.

Overdraft

1.0%

9.2.
9.2.1.

2.0%

Comision de neutilizare
anual, aplicat la suma netrasă din
plafon, se percepe lunar

Linii de credit
2.0%

9.2.2.
9.3.

Credite investiţionale

Credite investiţionale (echipament)

0.5%

9.3.2.

Credite investiţionale (construcţii)

0.3%

9.4.1.

9.5.

Linii de credit

se aplică la suma plafonului existent
la momentul rezilierii anticipate a
contractului de credit
se aplică la suma creditului
rambursat anticipat

Alte credite
Comision de prolongare

9.5.1.

Prolongare pe un termen de până a 1 an

1.0%

9.5.2.

Prolongare pe un termen de peste 1 an

2.0%

9.6.

Comision de reeşalonare

0.5%

9.7.

Dobânda majorată pentru neachitarea
creditului conform graficului

9.8.

Penalitatea la dobânda neachitată în termen

9.9.

Acord de constituire a gajului/ipotecii
ulterioare

9.10.

se percepe pentru credite cu un
termen mai mare de 3 ani, calculat
şi încasat anual la soldul creditului
din prima zi a anului următor de
acţiune a contractului

Comision de rambursare anticipată

2.0%
9.4.2.

anual, aplicat la suma netrasă a
creditului conform graficului de
tragere, se percepe lunar până la
data limită de tragere

Comision de gestiune

9.3.1.

9.4.

calculat şi încasat la suma creditului
aprobat

Eliberare parțială garanții

rata dobânzii
iniţială înmulţit la 2
0.1%

1%
min. 2000 MDL
1000 MDL

se aplică la soldul creditului
prolongat
calculat la soldul creditului la
momentul reeşalonării
calculată şi aplicată la rata
neachitată pentru fiecare zi de
întârziere
calculată şi aplicată pentru fiecare
zi de întârziere
aplicat la soldul creditului la data
eliberarii acordului
per solicitare

10. GARANŢII BANCARE
10.1.
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.3.1.

GARANŢII BANCARE ÎN MONEDĂ NAŢIONALĂ ŞI VALUTĂ STRĂINĂ EMISE
Emiterea garanţiei bancare, alta decât pentru
participarea la licitaţie
Emiterea garanţiei bancare pentru participare
la licitaţie
Comision de garantare
 garanţii pentru participare la licitaţie
asigurate cu depozit – garanţie

1%
min. 100 EUR

calculat la valoarea garanţiei

30 EUR

garanţie asigurată cu depozitgaranţie

0.0%
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10.1.3.2.

10.1.3.3.
10.1.3.4.




garanţii asigurate cu depozite la
termen, conturi de depozit - garanţie,
contragaranţii emise de alte bănci (în
afară de Erste Grup)
garanţii asigurate cu bunuri
mobile/imobile
garanţii asigurate cu contragaranţii
emise de băncile grupului Erste

10.1.4.

Modificarea termenului de valabilitate/alte
modificări (cu excepţia majorării valorii)

10.1.5.

Majorarea valorii

10.1.6.

Anularea garanţiei înainte de expirarea
valabilității

10.1.7.

Plata/Executarea garanţiei

10.1.8.

Verificarea cererii de plată şi a documentelor
aferente

10.1.9.

Recuperarea cheltuielilor pentru SWIFT

10.1.10.

Recuperarea cheltuielilor poşta rapidă

0.15%
lunar sau fracţiune de lună
0.3%
0.1%

50 EUR
1%
min. 25 EUR
10 EUR
0.25%,
min. 25 EUR,
max. 250 EUR
0.2%,
min. 30 EUR,
max. 200 EUR
10 EUR

lunar sau fracţiune de lună,
comision achitat de banca
parteneră
per operaţiune de modificare
din sumă, per operaţiune
per operaţiune
din sumă, per operaţiune

din sumă, per operaţiune
per mesaj întocmit

conform tarifelor
poştei rapide

GARANŢII BANCARE ÎN MONEDĂ NAŢIONALĂ ȘI VALUTĂ STRĂINĂ PRIMITE
Avizarea/remiterea garanţiilor bancare primite
50 EUR
per operaţiune
Avizarea/remiterea modificărilor
30 EUR
per operaţiune
Verificarea autenticităţii semnăturilor
30 EUR
per operaţiune
0.2%
10.2.4. Remiterea cererilor de plată
min.50 EUR
din sumă, per operaţiune
max.100 EUR
10.2.5. Descărcare/ reducere obligaţii/ notificări
25 EUR
per operaţiune
10.2.6. Recuperarea cheltuielilor SWIFT
10 EUR
per mesaj întocmit
conform tarifelor
10.2.7. Recuperarea cheltuielilor poşta rapidă
poştei rapide
Notă: Comisioanele se percep în echivalent în moneda garanției bancare la cursul BNM din data efectuării operațiunii.
Comisioanele băcilor corespondente vor fi aplicate suplimentar.
10.2.
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.

11. FACTORING
11.1.

Comision de acordare/ prelungire/ majorare
plafon de factoring

11.2.

Comision de factoring****

11.3.

Comision de finanţare (MDL/USD/EUR)

negociabil

11.4.

Comision de finanţare penalizator pentru
neachitarea facturilor la scadenţă

comision de
finanţare iniţial
înmulţit cu 2

1%

max. 2%

12. ACREDITIVE
12.1.

ACREDITIVE DE EXPORT
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se încasează la data semnării
contractului de factoring/actului
adiţional
se aplică la valoarea nominală a
facturii, încasat la data
cesiunii/finanțării facturii
se percepe pentru perioada de
finanţare, încasat la data finanţării
facturii
aplicabil pentru factoring intern
se aplică la suma facturii restante
pentru fiecare zi de întârziere, până
la data încasării efective a facturilor

12.1.1.

Avizarea acreditivului

12.1.2.

Confirmarea acreditivului

12.1.2.1.



cu acoperire

12.1.2.2.



fără acoperire

50 EUR
0.2%
min. 100 EUR
negociabil

trimestru sau fracțiune de trimestru;
se percepe la momentul efectuării
operațiunii

12.1.3.

Avizarea modificării/anulării acreditivului

30 EUR

12.1.4.

Transferul acreditivului în favoarea altui
beneficiar

0.3%
min. 50 EUR
max. 500 EUR

12.1.5.

Verificarea și remiterea documentelor

0.2%
min. 50 EUR
max. 300 EUR

12.1.6.

Soluţionarea discrepanţelor în documente

50 EUR

per set de documente

12.1.7.

Înlocuirea documentelor remise deja la extern

30 EUR

per poziţie

12.1.8.

Recuperarea cheltuielilor SWIFT

10 EUR

per mesaj

12.1.9.

Recuperarea cheltuielilor poşta rapidă

12.2.

conform tarifelor
poştei rapide

ACREDITIVE DE IMPORT

12.2.1.

Deschiderea acreditivului, majorarea sumei

12.2.2.

Verificarea documentelor

0.3%
min. 50 EUR max.
500 EUR
0.2%
min. 50 EUR
max. 300 EUR
0.25%
min. 25 EUR max.
250 EUR

se percepe la momentul efectuării
operaţiunii

din sumă

12.2.3.

Efectuarea plăţii

12.2.4.

Modificarea / anularea / neutilizarea
acreditivului

50 EUR

la efectuarea operaţiunii de
modificare

12.3.5.

Soluţionarea discrepanţelor în documente

50 EUR

per set de documente

12.3.6.

Recuperarea cheltuielilor SWIFT

10 EUR

per mesaj

12.3.7.

Recuperarea cheltuielilor poşta rapidă

conform tarifelor
poştei rapide

Notă: Comisioanele se percep în echivalent în moneda acreditivului la cursul BNM din data efectuării operațiunii.
Comisioanele băcilor corespondente vor fi aplicate suplimentar.
13. INCASSO
13.1.

INCASSO DE EXPORT
0.15%
min. 25 EUR
max. 150 EUR

13.1.1.

Remiterea documentelor pentru
încasare/acceptare

13.1.2.

Modificarea instrucţiunilor iniţiale

25 EUR

13.1.3.

Interpelare privind statutul operațiunii

10 EUR

13.1.4.

Restituirea documentelor
neplătite/neacceptate

25 EUR

13.1.5.

Recuperarea cheltuielilor SWIFT

10 EUR

13.1.6.

Recuperarea cheltuielilor poşta rapidă

13.2.
13.5.1.

conform tarifelor
poştei rapide

INCASSO DE IMPORT
Avizare incasso

30 EUR
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per mesaj

13.5.2.

Modificare incasso

13.5.3.

Efectuarea plății

13.5.4.

Restituirea documentelor
neplătite/neacceptate

30 EUR
0.25%
min. 25 EUR
max. 250 EUR
40 EUR

14. ALTE COMISIOANE LEGATE DE ACTIVITATEA DE CREDITARE
14.1
14.1.1

Compensarea cheltuielilor de evaluare a garanțiilor
Bunuri imobile cu destinație rezidențială

14.1.1.1

Apartamente

700

14.1.1.2

Garaj, loc de parcare

600

14.1.1.3

Garsoniere

600

14.1.1.4

Căsuțe de vacanță

1000

14.1.1.5

Case de locuit individuale

14.1.2

1200

Bunuri imobile cu destinație comercială 1

*****

******

până la 100 m.p.

1,100

1,700

101-200 m.p.

1,500

2,000

201-400 m.p.

2,000

2,550

401-600 m.p.

2,200

2,900

601-800 m.p.

3,000

3,600

801-1000 m.p.

3,300

4,000

1001-2000 m.p.

3,700

4,300

2001-3000 m.p.

4,300

5,000

3001-4000 m.p.

5,000

5,700

4001-5000 m.p.

5,500

7,400

5001-6000 m.p.

6,000

6,900

6001- 7000 m.p.

6,500

7,400

7001- 8000 m.p.

7,000

7,900

8001-9000 m.p.

7,300

7,200

9001-10000 m.p.

7,500

8,500

10001 - 11000 m.p.

7,800

8,800

11001 - 12000 m.p.

8,200

9,200

12001 - 15000 m.p.

9,000

10,000

15001- 18000 m.p.

9,500

10,500

18001- 21000 m.p.

10,000

11,000

mai mare de 21001 m.p.
Cifra Octanică

14.1.2.2

Stații de alimentare cu Gaz

14.1.3.1

per raport de evaluare

negociabil

Stații de alimentare cu Produse Etilate cu
14.1.2.1

14.1.3

per raport de evaluare

4250 - 5100
3400-4200

Loturi de teren
Destinație rezidențială

700

Destinație comercială, pînă la 10 ari

850

14.1.3.2
Destinație comercială, mai mari de 10 ari

per raport de evaluare

850 + 85 lei/ ar, cel
mult 2000 lei

1

Tarifele propuse au fost stabilite pentru bunurile imobile cu destinație comercială. Pentru bunurile care au
destinația de bază - industrială, de producere, de depozitare se aplică un coeficient de ajustare de 0.75 de la
tariful de bază
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Agricole, pînă la 1 ha

700
680 + 80 lei/ha; sau
80 lei/ nr. cad (daca
un nr. cad este m.
mic de 1 ha)

14.1.3.3
Agricole, mai mari de 1 ha

14.1.3.4

Livezi, 1-2 nr. Cad

1500

Livezi, 3-6 nr. Cad

2300

Livezi, 7-10 nr. Cad

3000

Livezi, 11-15 nr. Cad

3800

Livezi, 16-20 nr. Cad

4300

Livezi mai mari de 20 ha
14.1.4

250 lei / ha

Mașini, echipamente, instalații

14.1.4.1

Autoturisme

700

14.1.4.2

Remorci

500

14.1.4.3

Camion + remorca

14.1.4.4

Autobuse, camioane, autotractoare,
tractoare

14.1.4.5

Vehicule speciale (excavatoare, macarale,
etc)

14.1.4.6

Linii de producere, utilaj

de la 2000 lei

14.1.4.7

Echipament, per unitate

170 - 340

1,300
900

per raport de evaluare

900

**** Aplicabil pentru noii clienți de la data intrării în viguare
***** Încăperi izolate
****** Bunuri imobile complexe (loturi de teren și construcțiile de pe el)
Notă: Comisioanele se percep în echivalent în moneda incasso-ului la cursul BNM din data efectuării operațiunii.
Comisioanele băcilor corespondente vor fi aplicate suplimentar.
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Anexa la
TARIFE PERCEPUTE DE BCR CHIŞINĂU S.A. PENTRU DESERVIREA PERSOANELOR
JURIDICE ŞI FIZICE CARE PRACTICĂ ACTIVITATE DE ANTREPRENORIAT
1. Tarif aferent pachetului OPTIM destinat clienţilor care au cifra de afaceri până la 10 mln
MDL, exclusiv, conform situaţiei financiare pentru ultimul an încheiat
DENUMIREA OPERAŢIUNII BANCARE

TARIF APLICAT

Deschiderea contului curent (pentru primul cont)
Deservirea lunară a conturilor curente
Transfer în MDL în interiorul Băncii în adresa altor
clienţi prin 24 Banking
Transfer în MDL în favoarea clienţilor altor bănci prin
24 Banking
Conectarea la sistemul 24 Banking
Deservire lunară 24 Banking

250 MDL / lunar

NOTA

per client

2. Tarif aferent pachetului BUSINESS destinat clienţilor care au cifra de afaceri până la 25
mln MDL, exclusiv, conform situaţiei financiare pentru ultimul an încheiat
DENUMIREA OPERAŢIUNII BANCARE
Deschiderea contului curent (pentru primul cont)
Deservirea lunară a conturilor curente
Transfer în MDL în interiorul Băncii în adresa altor
clienţi prin 24 Banking
Transfer în MDL în favoarea clienţilor altor bănci prin
24 Banking
Conectarea la sistemul 24 Banking

TARIF APLICAT

350 MDL / lunar

NOTA

per client

Deservire lunară 24 Banking
Card de plată VISA Business Debit MDL
- Emitere inițială a cardului
- Deservire lunară
OPŢIUNI SUPLIMENTARE:
DENUMIREA OPERAŢIUNII BANCARE
Transfer în EUR sau alte valute (“OUR”)
Transfer în dolari SUA (“OUR”)

TARIF APLICAT

NOTA

30 EUR
30 USD

per ordin de plată
per ordin de plată

Tarifele aferente pachetelor OPTIM şi BUSINESS sunt valabile până la 31.12.2021.
După data de 31.12.2021 opțiunile clientului pot fi prelungite anual automat cu aplicarea tarifelor noi stabilite de
Bancă până la depunerea de către client a unei cereri de aplicare a tarifelor standard. În cazul excluderii
pachetelor din ofertă, Banca îşi rezervă dreptul de a aplica tarifele standard în vigoare la data respectivă.
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