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PICĂTURA CHINEZEASCĂ

PLĂȚI PROGRAMATE
ȘI ACHITAREA
AUTOMATIZATĂ
A SERVICIILOR COMUNALE
Moldova Agroindbank a
lansat una din cele mai simple
şi inovatoare metode pentru
efectuarea plăţilor regulate, direct
de pe contul personal al clientului
– Serviciul Plăţi Programate.
Este o modalitate modernă de
plată ce constă în efectuarea
automatizată la date şi sume
fixate, a plăţilor şi transferurilor
între două conturi aparţinând
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P.2

aceluiaşi titular sau titularilor
diferiţi deschise în BC „Moldova
Agroindbank” SA, sau în alte
bănci.
Plăţile şi transferurile
programate pot fi efectuate
în lei şi în valută străină, în
conformitate cu prevederile
legislaţiei valutare. La
efectuarea operaţiunilor în
valută clientul trebuie să se

asigure că beneficiarul
plăţii deţine şi el un cont
deschis la BC „Moldova
Agroindbank” SA.
Ordinele de plată
programate pot fi
modificate sau suspendate
în orice moment, iar data
efectuării acestora, suma
şi valabilitatea lor pot
fi stabilite în funcţie de
preferinţele clientului.
Periodicitatea cu care
se efectuează operaţiunile

poate fi:
zilnică,
săptămânală,
lunară sau anuală.
Beneficiarii plăţilor şi
transferurilor programate
pot fi persoane terţe, rude
şi însuşi clientul, chiar
dacă se află peste hotarele
ţării, asigurându-se doar
că la data scadenţei are
suma necesară în cont.
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PLĂȚI PROGRAMATE ȘI ACHITAREA AUTOMATIZATĂ
A SERVICIILOR COMUNALE
P.1

Avantajele Plăţilor Programate
constau în faptul că:
• orice plată va fi efectuată în suma şi la data indicată de către client în
prealabil;
• banca va informa clientul
în timp real, prin e-mail,
despre tranzacţiile efectuate, despre insuficienţa
mijloacelor din cont pentru efectuarea unei operaţiuni specifice etc.;
• clientul îşi organizează
eficient bugetul şi timpul
său;
• cu Plăţi Programate clientul poate suplini conturile sale, inclusiv de
depozit sau conturile
persoanelor apropiate.
O altă soluţie menită să asigure

un grad de comoditate şi confort
şi mai mare pentru clienţii MAIB
este Achitarea Automatizată a
Facturilor pentru Serviciile Comunale, emise de către prestatorii
de servicii comunale, de telefonie
mobilă şi internet, inclusiv:
• Infocom
• Moldtelecom (Telefonie
Fixă, Unite şi MaxDSL)
• Gas Natural Fenosa (Red
Union Fenosa)
• ÎM „Apă-Canal Chişinău”*
• SUN TV
Pentru a beneficia de serviciile Plăţi Programate şi Achitarea
Automatizată a Facturilor pentru
Serviciile Comunale, clientul Moldova Agroindbank va trebui să se
deplaseze doar o singură dată la
bancă pentru a semna un contract
de Mandat, prin care Banca va fi
împuternicită să emită ordinele de
plată în numele său. Orice persoană

fizică poate deveni clientul MAIB,
adresându-se în oricare din cele 70
de filiale din ţară, pentru a deschide
un cont la bancă şi a beneficia de
Serviciul Plăţi Programate şi/sau
de Achitări Automatizate ale Serviciilor Comunale.
În cazul serviciului Achitarea
Automatizată a Facturilor pentru
Serviciile Comunale, clientul va
prezenta şi ultimele facturi pentru
serviciile comunale pe care doreşte să le achite în mod automatizat. După ce banca va încheia un
Contract de Mandat, clientul poate
stabili data, intervalul de timp şi
periodicitatea achitării facturilor.
În funcţie de aceşti parametri, facturile pentru serviciile comunale
vor fi achitate prin retragerea din
contul clientului a sumei ce corespunde facturii de plată emise. La
solicitare şi în funcţie de fiecare
prestator de serviciu în parte, poate
fi setată o limită maximă de plată

a unei facturi. Totodată, în cazul în
care suma facturii va depăşi această limită, ea nu va fi achitată.
Cu acest serviciu, clientul poate achita şi facturile pentru părinţi,
copii sau bunei.
Serviciul Achitarea Automatizată a Facturilor pentru Serviciile
Comunale asigură comoditatea
maximă, deoarece persoana nu va
mai trebui să monitorizeze termenele de plată a facturilor sau să se
deplaseze la ghişee, plăţile le va
efectua banca, fără întârziere, prin
intermediul unui sistem securizat,
iar clientul va economisi timp şi
resurse.
Pentru a duce evidenţa facturi-

lor achitate, clientul poate solicita
extrasele de cont care vor conţine
informaţia detaliată despre facturile comunale achitate, iar banca va
informa clientul în timp real, prin
e-mail, despre tranzacţiile efectuate, despre insuficienţa mijloacelor din cont pentru efectuarea unei
operaţiuni specifice etc.
Mai multe detalii despre Serviciul Plăţi Programate şi Plata Automatizată a Facturilor pentru Serviciile Comunale pot fi obţinute la
serviciul InfoTel la (022) 85.65.65,
la orice filială a băncii, sau accesând pagina http://www.maib.md/
ro/plati-programate/#Plati_programate.

