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Banca cu faţă umană
Procedeul de organizare a conferinţelor cu clienţii,
apropo, caracteristic exclusiv pentru Moldova Agroindbank (MAIB), a devenit, deja, o tradiţie binevenită și,
principalul, reciproc utilă. În cadrul acestor întruniri
participanţii au posibilitatea să colecteze, chiar din
prima sursă, dar și de la specialiști bine pregătiţi și
profund iniţiaţi, detalii importante cu referinţă la
modalităţile de cooperare cu banca. În continuare,
aceste cunoștinţe vin să le fie de un real folos în luarea
deciziilor corecte.
Recent, o atare întâlnire
s-a desfășurat la Drochia. La
ea au participat nu doar clienţii permanenţi și fideli ai
băncii, dar și persoane fizice,
antreprenori vădit interesaţi
de activitatea Moldova Agroindbank, de noile produse
apărute pe piaţa bancară.
Faptul acesta ne îndeamnă să
credem, că ei pot deveni potenţiali clienţi ai MAIB.
Ala Polustanov, șefa Departamentului Elaborare și
Administrare a Produselor
în activitate retail, a vorbit
amplu și detaliat despre serviciile și produsele Moldova
Agroindbank. Cu o deosebită insistenţă a stăruit asupra
oportunităţilor oferite de M@
IB ON-LINE, „filiala virtuală” a
Moldova Agroindbank. Mulţi
dintre participanţii la conferinţă s-au arătat real interesaţi
de utilizarea canalelor de ac-

ces Internet Banking, Mobile
Banking, SMS Banking, care
permit accesarea serviciilor
la distanţă. Cu adevărat la un
clik distanţă! Avantajele produselor și serviciilor oferite la
distanţă, sunt doar evidente:
operativitate, economie de
timp, accesibilitate, asigurarea unui nivel înalt de securitate a informaţiei.
În luarea sa de cuvânt,
Ala Târnovschi, director, filiala
Drochia, Moldova Agroindbank, a menţionat faptul, că
fiecare client al băncii este
ajutat și susţinut atât în dezvoltarea afacerilor „cu stagiu”,
cât și în iniţierea unor activităţi noi.
-- În deosebi, apreciem
faptul, că în ultimii ani tot
mai mulţi tineri încearcă săși proiecteze afaceri proprii.
- a menţionat Ala Târnovschi. - Întru ca iniţiativele lor

să prindă contururi reale, noi
le acordăm toată susţinerea,
încurajându-i și motivându-i
să investească în dezvoltarea
afacerilor.
La finalul conferinţei directorul filialei Drochia Moldova Agroindbank a mai străduit să stipuleze:

-- Aceste întâlniri cu clienţii, organizate la nivel regional, sunt nu doar binevenite,
dar și absolut necesare. Or,
pentru MAIB este deosebit de
important să știe, care sunt
necesităţile populaţiei active
din raion? Ce-și propun persoanele revenite acasă după

INTERNET BANKING acces non-stop, securizat la conturile Dvs

Acum puteţi:
* Monitoriza operaţiunile de pe conturile DVS;
* Achita ratele la credit;
* Suplini conturile curente de economii sau de card;
* Plăti facturile pentru serviciile de utilităţi publice (servicii comunale);
* Transfera bani rudelor, prietenilor sau partenerilor etc.
AVANTAJE
ACCESIBILITATE: legătura permanentă cu banca, 24 de
ore din 24, 7 zile din 7.
MOBILITATE: acces de pe orice dispozitiv conectat la
internet: computer, tabletă sau smartphone și prin diverse
navigatoare web.

mai mulţi ani de muncă în
străinătate? Cum vor să-și
gestioneze finanţele acumulate? Nu mai puţin contează
pentru MAIB și faptul, cum
poate banca să se încadreze în susţinerea iniţiativelor,
afacerilor lor? Cum poate
să-i ajute în aceste porniri?

De aici și necesitatea acestor
conferinţe, în cadrul cărora
se face o comunicare directă
între prestatorul de servicii și
client, dar și se stabilesc relaţii temeinice cu mediul de
afaceri din teritoriu. (P)
Liuba BULGARU
Foto - secvenţe de la întrunire

BANCA MOLDOVENILOR DE PRETUTINDENI!
Produse și servicii bancare pentru
lucrătorii migranţi:

* Transferaţi mijloace bănești și efectuaţi operaţiuni
de schimb valutar între conturi proprii (curente, de card,
de economii);
* Efectuaţi plăţi trezoreriale (buget) și către furnizori
de mărfuri sau prestatori de servicii;
* Achitaţi facturile pentru serviciile de utilităţi publice (servicii comunale):
* Achitaţi ratele și dobânzile la credite;
* Vizualizaţi soldurile actualizate ale conturilor Dvs și
istoricul tranzacţiilor efectuate;
* Programaţi executarea anumitor plăţi, inclusiv în
beneficiul persoanelor terţe;
* Obţineţi extrase de cont și diverse informaţii utile.

* Credite imobiliare;
* Credite pentru business (PARE 1+1);
* Depozite;
* Carduri bancare;
* Deservire bancară la distanţă - M@IB Online;
* Transferuri bănești

CARDURI DE CREDIT
SUMA:
min. - 2 mii MDL - max. 30 mii MDL
Max. 50 mii MDL - pentru
participanţii în cadrul proiectelor salariale cu MAIB,
care au istorie de credit
bună.
Min. 5 mii - max. 300 mii

Transferurile bănești
de la Moldova Agroindbank
MDL (card de credit GOLD).
Termen - până la 6-36 luni.
Asigurare: fără gaj.

COMODITATE: derularea unei game largi de operaţiuni
bancare, personalizarea denumirii conturilor, setarea conturilor preferate, introducerea beneficiarilor de plăţi etc.
SECURITATE: tranzacţii securizate algoritme de criptare,
prin parole de unică folosinţă expediate pentru autorizarea
fiecărei tranzacţii, prin SMS sau Email.
SIGURANŢĂ: recepţionarea de alerte SMS.
SIMPLITATE: navigare simplă și intuitivă.

MOBILE BANKING
* Vizualizaţi actualizate ale conturilor Dvs și istoricul
tranzacţiilor efectuate;
* Achitaţi ratele și dobânzile la credite;
* Transferaţi mijloace bănești între conturi proprii
(curente, de card, de economii) și către conturile altor beneficiari: rude, prieteni, parteneri;
* Efectuaţi plăţi trezoreriale (buget);
* Achitaţi mărfuri, servicii, inclusiv, facturile pentru
diverse servicii de utilităţi publice (servicii comunale).

CREDITE PENTRU EFICIENŢA ENERGETICĂ

CREDITUL IMOBILIAR „AVANTI”
BENEFICIARI - tinerii în vârstă între 21
și 35 ani (inclusiv pentru migranţi și
beneficiarii de remitenţe).
SUMA: max. 800 mii MDL (max. 80%
din costul bunului procurat sau valoarea investiţiei); Până la 100% din cost
- în cazul existenţei garanţiilor imobiliare suplimentare.
TERMEN: până la 30 ani.
PERIOADA DE GRAŢIE: max. 36 luni pentru construcţia locuinţei; max. 3 luni pentru procurarea și reparaţia acesteia.

BENEFICIARI:
proprietarii
sau persoanele domiciliate în
apartamente/case particulare;
asociaţiile de coproprietari în
Condominiu; agenţii economici
- întreprinderi de economici –
întreprinderi de administrare a fondului locativ și/sau
întreprinderi prestatoare de servicii energetice etc.
Suma: minim 300 USD - maxim până la 100% din valoarea proiectului.
TERMEN: până la 60 luni.
RAMBURSARE: în rate lunare egale.
PORŢIUNE DE GRANT: până la 20% din suma creditului
- pentru proiecte la nivel de locuinţă. Până la 35% din
sum creditului - pentru proiecte la nivel de bloc de locuit.
ASIGURARE: flexibilă în dependenţă de suma și termenul creditului solicitat.

Moldova Agroindbank
Puterea stă în noi

