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Nr/o

Denumirea operaţiunii/
serviciului prestat

Val.

Tarif/ comision

I

PRODUSE CREDITARE acordate întreprinderilor mijlocii

1.1

1.1.3

Taxă pentru examinare a dosarului de credit:
în cazul creditelor pentru scopuri
0,5 % din suma cererii de credit, max. 3000 lei
investiţionale
MN/
resurse DLC directe, PAC
gratis
VS
în cazul altor credite
0,2 % din suma cererii de credit, max. 2500 lei

1.2

Comision „unic”:

1.1.1
1.1.2

Credit pentru completarea capitalului
circulant:
1.2.1.1 pentru creditele cu termen < 12 luni:

1% din suma creditului

1.2.1.2 pentru creditele cu termen  12 luni:

1,5% din suma creditului

Linie de credit revolving / overdraft /
1.2.2
credit pentru facilitati de cont:
1.2.2.1 - pentru creditele pe termen < 12 luni

MN/
VS 1,25% din suma limitei datoriei

1.2.2.2 - pentru creditele pe termen ≥ 12 luni

1,75% din suma limitei datoriei

Notă

Se încasează în ziua prezentării pachetului
complet de documente necesar pentru acordarea
creditului.

1.2.1

1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3

Credit pentru scopuri investiţionale
- pentru creditele pe termen < 36 luni
- pentru creditele pe termen ≥ 36 luni
pentru resurse DLC directe, PAC

Se încasează nu mai târziu de data efectuării
primului vărsământ de credit sau 30 zile
calendaristice după data semnării contractului de
credit în funcţie de care din aceste două date va
surveni prima.

1,75% din suma eliberată a creditului
2% din suma eliberată a creditului.
1% din suma

1.3

Comision “pentru obligativitate”

MN/
0,8% anual din suma neridicată a creditului
VS

Pentru linii de credit simple (acordări parţiale,
în tranşe): Se calculează zilnic din ziua următoare
zilei acordării primei tranşe a Creditului de la
suma nevalorificată a acestuia, care se determină
ca diferenţa dintre suma creditului aprobat şi
soldul datoriei efective la credit pînă la data
ridicării integrale a sumei creditului sau pînă la
data termenului limită de ridicare a creditului. Se
incasează lunar pe parcursul următoarei luni
calendaristice. În cazul cînd valorificarea
creditului nu este posibilă din cauza lipsei
resurselor disponibile, comisionul nu se calculează
pentru perioada dată.
Pentru linii de credit revolving: Se calculează
zilnic din ziua următoare zilei acordării primei
tranşe a Creditului de la suma nevalorificată a
acestuia, care se determină ca diferenţa dintre
limita datoriei zilnice stabilită şi soldul datoriei
efective la credit, pînă la data termenului limită de
ridicare a liniei de credit. Se incasează lunar pe
parcursul următoarei luni calendaristice. În cazul
cînd valorificarea tranşei nu este posibilă din
cauza lipsei resurselor disponibile, comisionul nu
se calculează pentru perioada respectivă.

1.4

Comision pentru prelungirea
termenului creditului

MN/
0,5% din sumă creditului prelungit
VS

Se încasează în ziua prelungirii creditului.

1.5

Comision pentru renegocierea datoriei MN/
0,5% din sumă creditului renegociat
la credit**
VS
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Se încasează în ziua renegocierii creditului.

Nr/o
1.6

Denumirea operaţiunii/
serviciului prestat
Comision pentru rambursare
anticipată

Val.

Tarif/ comision

Notă
Se încasează la data rambursării anticipate. Se
aplica la suma rambursata anticipat.

MN/
1% din suma
VS

Notă: În cazul tranzacţiei asigurate cu gaj, suplimentar la taxa administrativă la credite sau comisionul de examinare a documentelor la garantii,
acreditive, se va incasa taxa de evaluare a gajului, in cazul efectuarii evaluarii (reevaluarii) de catre specialistii bancii (vezi anexa 1).

II

PRODUSE CREDITARE acordate întreprinderilor mici, micro, AEÎ, instituţii şi organizaţii necomerciale

1

Credite pentru completarea capitalului circulant acordate întreprinderilor mici/ micro/ producătorilor
agricoli, inclusiv din resursele EFSE/ BNM/ BERD; Finanţarea Ordinelor de Procurare; Credite
acordate AEÎ; Credite pentru întreprinderile nou-create*

1.1

Taxă pentru examinare a dosarului de
credit

120 lei, cu exceptia clientii micro - care dispun de
Se încasează în ziua prezentării pachetului
MN/
Internet banking si/sau eStatement si clientii mici, care complet de documente necesar pentru acordarea
VS
au proiect salarial - 100 lei
creditului.

Comision unic**
- pentru întreprinderi mici
- pentru întreprinderi micro şi
intreprinzatori

MN/ Termen până la 12 luni - 1.5% din sumă
VS Termen peste 12 luni - 2% din sumă

- pentru AEÎ

MN 1.2% din sumă

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3

Comision pentru obligativitate**

1.4

Comision pentru prelungirea
termenului creditului

1.5

1.6

1.7

1.8
Notă:

MN/
1% anual din suma neridicată a creditului
VS

Se încasează la data acordării primei sau fiecărei
tranşe a creditului.

Pentru linii de credit simple (acordări parţiale,
în tranşe): Se calculează zilnic din ziua următoare
zilei acordării primei tranşe a Creditului de la
suma nevalorificată a acestuia, care se determină
ca diferenţa dintre suma creditului aprobat şi
soldul datoriei efective la credit pînă la data
ridicării integrale a sumei creditului sau pînă la
data termenului limită de ridicare a creditului. Se
incasează lunar pe parcursul următoarei luni
calendaristice. În cazul cînd valorificarea
creditului nu este posibilă din cauza lipsei
resurselor disponibile, comisionul nu se calculează
pentru perioada dată.

Termen până la 12 luni - 1.5% din suma creditului
MN/ prelungit
Se încasează în ziua prelungirii creditului.
VS Termen peste 12 luni - 2.0% din suma creditului
prelungit
Termen până la 12 luni - 1.5% din suma creditului
Comision pentru renegocierea datoriei MN/ renegociat
Se încasează în ziua renegocierii creditului.
la credit**
VS Termen peste 12 luni - 2.0% din suma creditului
renegociat
Comision pentru rambursarea
MN/
Se încasează la data rambursării anticipate a
1% din suma rambursată anticipat
anticipată a creditului (cu excepţia
VS
creditului.
AEÎ, producătorilor agricoli)**
Comision pentru modificarea
MN/ 0.25% din soldul creditului la momentul aprobarii
Se încasează manual la data efectuării
condiţiilor contractuale, inclusiv a
VS modificarilor
modificărilor /schimbării graficului creditului.
graficului de achitare
Comision pentru prelungirea
MN/ 0.25% din suma pentru care se solicita prelungirea
Se încasează manual la data prelungirii termenului
termenului de valorificare a liniei de
VS termenului de valorificare
de valorificare.
credit simple
* - Se aplică la creditele acordate întreprinderilor nou-create pentru completarea capitalului circulant
** - Nu se aplică la creditele acordate din resursele BNM

2

Credite investiţionale acordate întreprinderilor mici/ micro, Credite „Invest-Agro”, inclusiv din
resursele EFSE/ BNM/ BERD; Credite pentru procurarea şi consolidarea terenurilor agricole, Credite
pentru întreprinderile nou-create*

2.1

Taxă pentru examinare a dosarului de
credit

2.2
2.2.1
2.2.2

Comision unic**
- pentru întreprinderi mici
- pentru întreprinderi micro şi
intreprinzatori

120 lei, cu exceptia clientii micro - care dispun de
Se încasează în ziua prezentării pachetului
MN/
Internet banking si/sau eStatement si clientii mici, care complet de documente necesar pentru acordarea
VS
au proiect salarial - 100 lei
creditului.
Se încasează la data acordării creditului

MN/
2% din sumă
VS

2.3

Comision pentru obligativitate**

MN/
1% anual din suma neridicată a creditului
VS

Pentru linii de credit simple (acordări parţiale,
în tranşe): Se calculează zilnic din ziua următoare
zilei acordării primei tranşe a Creditului de la
suma nevalorificată a acestuia, care se determină
ca diferenţa dintre suma creditului aprobat şi
soldul datoriei efective la credit pînă la data
ridicării integrale a sumei creditului sau pînă la
data termenului limită de ridicare a creditului. Se
incasează lunar pe parcursul următoarei luni
calendaristice. În cazul cînd valorificarea
creditului nu este posibilă din cauza lipsei
resurselor disponibile, comisionul nu se calculează
pentru perioada dată.

2.4

Comision pentru prelungirea
termenului creditului

Termen până la 12 luni - 1.5% din suma creditului
MN/ prelungit
VS Termen peste 12 luni - 2.0% din suma creditului
prelungit

Se încasează în ziua prelungirii creditului.
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Nr/o

2.5

2.6

2.7

2.8

2.8
Notă:

Denumirea operaţiunii/
serviciului prestat

Val.

Tarif/ comision

Termen până la 12 luni - 1.5% din suma creditului
Comision pentru renegocierea datoriei MN/ renegociat
la credit**
VS Termen peste 12 luni - 2.0% din suma creditului
renegociat
Comision pentru rambursarea
MN/
1% din suma rambursată anticipat
anticipată a creditului (cu excepţia
VS
producătorilor agricoli)**
0,5% din soldul scadent al creditului. Se aplica dupa
MN/
Comision administrare anuala
expirarea fiecarui an de viata a creditului, începînd cu
VS
al III-lea an de viaţă a creditului.
Comision pentru modificarea
MN/ 0.25% din soldul creditului la momentul aprobarii
condiţiilor contractuale, inclusiv a
VS modificarilor
graficului de achitare
Comision pentru prelungirea
MN/ 0.25% din suma pentru care se solicita prelungirea
termenului de valorificare a liniei de
VS termenului de valorificare
credit simple
* - Se aplică la creditele acordate întreprinderilor nou-create pentru scopuri investiţionale

Notă

Se încasează în ziua renegocierii creditului.

Se încasează la data rambursării anticipate a
creditului.
Se încasează automat anual din soldul creditului
Se încasează manual la data efectuării
modificărilor /schimbării graficului creditului.
Se încasează manual la data prelungirii termenului
de valorificare.

** - Nu se aplică la creditele acordate din resursele BNM

3

Linie de credit revolving, inclusiv din resursele EFSE/ BERD

3.1

Taxă pentru examinare a dosarului de
credit

120 lei, cu exceptia clientii micro - care dispun de
Se încasează în ziua prezentării pachetului
MN/
Internet banking si/sau eStatement si clientii mici, care complet de documente necesar pentru acordarea
VS
au proiect salarial - 100 lei
creditului.

Comision unic
- pentru întreprinderi mici
- pentru întreprinderi micro şi
intreprinzatori

Termen până la 12 luni - 1.5% din limita datoriei
MN/
VS Termen peste 12 luni - 2% din limita datoriei

Se încasează la data acordării primei tranşe a
creditului.

MN/
1% anual din suma neridicată a creditului
VS

Se calculează zilnic din ziua următoare zilei
acordării primei tranşe a Creditului de la suma
nevalorificată a acestuia, care se determină ca
diferenţa dintre limita datoriei zilnice stabilită şi
soldul datoriei efective la credit, pînă la data
termenului limită de ridicare a liniei de credit. Se
incasează lunar pe parcursul următoarei luni
calendaristice. În cazul cînd valorificarea tranşei
nu este posibilă din cauza lipsei resurselor
disponibile, comisionul nu se calculează pentru
perioada respectivă.

3.2
3.2.1
3.2.2

3.3

Comision pentru obligativitate

3.4

Comision pentru prelungirea
termenului creditului

3.5

Termen până la 12 luni - 1.5% din suma creditului
MN/ prelungit
VS Termen peste 12 luni - 2.0% din suma creditului
prelungit
Termen până la 12 luni - 1.5% din suma creditului
Comision pentru renegocierea datoriei MN/ renegociat
la credit**
VS Termen peste 12 luni - 2.0% din suma creditului
renegociat

3.6

Comision prelungire/majorarea linie
de credit

MN/
VS

1% de la limita datoriei maximale zilnice
prelungite/majorate

3.7

Comision de disbursare a liniei de
credit

MN/
VS

0.25% din suma disbursata

4

Overdraft

Se încasează în ziua prelungirii creditului.

Se încasează în ziua renegocierii creditului.

Se încasează manual la data prelungirii/ majorării
liniei de credit.

Se încasează manual la data disbursării fiecărei
tranşe a liniei de credit

Taxă pentru examinare a dosarului de MN/
Gratis
credit
VS
4.2
Comision unic
4.2.1
- pentru întreprinderi mici
MN/
Se încasează la data acordării creditului.
2.5% din limita datoriei
- pentru întreprinderi micro şi
4.2.2
VS
intreprinzatori
MN/ 0.25% din soldul creditului la momentul aprobarii
Se încasează manualla data efectuării
Comision pentru modificarea
4.3
condiţiilor contractuale
VS modificarilor
modificărilor creditului.
Notă: Comisionul pentru prelungirea termenului creditului, comisionul pentru renegocierea datoriei la credit se percepe în valoarea indicată la comisioanele
respective, conform p.1.
4.1

5

Credite Simplu+, Business+, Business++, Credite pentru medici, inclusiv din resursele EFSE/ BNM

5.1

Taxă pentru examinare a dosarului de
credit*

5.2

Comision unic*

5.3

Comision pentru eliberarea
numerarului*

5.4

Comision pentru obligativitate*

MN/
Gratis
VS
MN/
2% din suma
VS
MN/
1% din suma creditului ridicat
VS

Se încasează la data acordării creditului.

MN/
1% anual din suma neridicată a creditului
VS

Se calculează din ziua următoare zilei semnării
Contractului până la data ridicării integrale a
sumei creditului.
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Se încasează la momentul eliberării numerarului

Nr/o

Denumirea operaţiunii/
serviciului prestat

Val.

Termen până la 12 luni - 1.5% din suma creditului
MN/ prelungit
VS Termen peste 12 luni - 2.0% din suma creditului
prelungit
Termen până la 12 luni - 1.5% din suma creditului
Comision pentru renegocierea datoriei MN/ renegociat
5.6
la credit**
VS Termen peste 12 luni - 2.0% din suma creditului
renegociat
MN/
Comision pentru rambursarea
5.7
1% din suma creditului rambursată anticipat
anticipată a creditului*
VS
Nota: * - Nu se aplică la creditele acordate din resursele BNM
5.5

Notă

Tarif/ comision

Comision pentru prelungirea
termenului creditului

Se încasează în ziua prelungirii creditului.

Se încasează în ziua renegocierii creditului.
Se încasează la data rambursării anticipate a
creditului.

6

Credite Multiopţional-Agro, Universal-Agro, inclusiv din resursele EFSE/ BNM

6.1

Taxă pentru examinare a dosarului de
credit

MN/
Gratis
VS

6.2

Comision unic*

MN 1.5% din suma

Notă:

* Nu se aplică la creditele acordate din resursele BNM.
Comisionul pentru prelungirea termenului creditului, comisionul pentru renegocierea datoriei la credit, comisionul de refuz pentru produsul dat se
percepe în valoarea indicată la comisioanele respective, conform p.1.

7

Creditarea Tinerilor Antreprenori

7.1

Taxă pentru examinare a dosarului de
credit

MN 50 lei

Se încasează în ziua prezentării la bancă de către
client a pachetului complet de documente necesar
pentru examinarea posibilităţii acordării creditului

7.2

Comision unic

MN 0,5% din porţiunea de credit

Se încasează la data acordării creditului

7.3

Comision pentru prelungirea
termenului creditului

MN/
1% de la soldul datoriei porţiunei de credit prelungit
VS

Se încasează în ziua prelungirii creditului.

7.4

Comision pentru renegocierea datoriei MN/
1% de la soldul datoriei porţiunei de credit renegociat
la credit**
VS

8

Credite investiţionale acordate din contul resurselor RISP, FIDA, PAC, Provocările Mileniului, Filiera
du Vin

8.1

Taxă pentru examinare a dosarului de
credit

8.1.1

- pentru întreprinderi mici

8.1.2

- pentru întreprinderi micro şi
intreprinzatori

8.2

8.3

8.4
Notă:

Se include în suma creditului. Se încasează la data
acordării creditului.

Se încasează în ziua renegocierii creditului.

MN/
Gratis
VS

Se încasează în ziua prezentării la bancă de către
client a pachetului complet de documente necesar
pentru examinarea posibilităţii acordării creditului

Comision unic

MN/
1% din sumă
VS

Se încasează la data acordării creditului

Comision pentru obligativitate

MN/
1% anual din suma neridicată a creditului
VS

Se calculează din ziua următoare zilei semnării
Contractului până la data ridicării integrale a
sumei creditului. Se încasează lunar pe parcursul
următoarei luni calendaristice.

Comision pentru rambursarea
MN/
Se încasează la data rambursarii anticipării a
1% din suma rambursată anticipat
anticipată a creditului, cu excepţia
VS
creditului
producătorilor agricoli
Comisionul pentru prelungirea termenului creditului, comisionul pentru renegocierea datoriei la credit, comisionul de refuz, comisionul pentru
modificarea/ substituirea gajului pentru produsul dat se percepe în valoarea indicată la comisioanele respective, conform p.1.
În cazul tranzacţiei asigurate cu gaj, suplimentar la taxa administrativă la credite, se va incasa taxa de evaluare a gajului, în cazul efectuării
evaluării/ reevaluării de către specialiştii băncii (vezi anexa nr.1).

9

Credite cu Dobinda 0% pentru întreprinderile micro şi mici

9.1

Comision de administrare lunar

MN/
0,95% din suma creditului aprobata
VS

9.2

Comision de utilizare

MN/
0,5% din suma creditului utilizată
VS

10
10.1
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3

10.3

10.4

10.5

Se încasează automat în ultima zi calendaristică
lucrătoare a lunii de gestiune
Se calculează şi încasează automat în ultima zi
calendaristică lucrătoare a lunii de gestiune, în
cazul în care pe parcursul lunii de gestiune soldul
creditului acordat nu a fost niciodata egal cu 0,1
unităţi de valută.

Credite pentru refinanţare
Taxă pentru examinarea dosarului de
credit
Comision unic**
- pentru întreprinderi mici
- pentru întreprinderi micro şi
intreprinzatori
- pentru AEÎ

MN/
gratuit
VS
MN/
VS 1% din sumă

Se încasează la data acordării primei sau fiecărei
tranşe a creditului.

MN

Termen până la 12 luni - 1.5% din suma creditului
MN/ prelungit
VS Termen peste 12 luni - 2.0% din suma creditului
prelungit
Termen până la 12 luni - 1.5% din suma creditului
Comision pentru renegocierea datoriei MN/ renegociat
la credit**
VS Termen peste 12 luni - 2.0% din suma creditului
renegociat
0,5% din soldul scadent al creditului. Se aplica dupa
MN/
Comision administrare anuala
expirarea fiecarui an de viata a creditului, începînd cu
VS
al III-lea an de viaţă a creditului.
Comision pentru prelungirea
termenului creditului
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Se încasează în ziua prelungirii creditului.

Se încasează în ziua renegocierii creditului.

Se încasează automat anual din soldul creditului

Nr/o

10.6

10.7

Denumirea operaţiunii/
serviciului prestat
Comision pentru rambursarea
anticipată a creditului (cu excepţia
AEÎ, producătorilor agricoli)**
Comision pentru modificarea
ulterioară a condiţiilor contractuale,
inclusiv a graficului de achitare

Val.

Tarif/ comision

MN/
1% din suma rambursată anticipat
VS

Se încasează la data rambursării anticipate a
creditului.

MN/ 0.25% din soldul creditului la momentul aprobarii
VS modificarilor

Se încasează la data efectuării
modificărilor/schimbării graficului creditului.

11

Credite pentru eficienţa energetică în sectorul rezidenţial

11.1

Taxă pentru examinarea dosarului de
credit

11.2
11.2.1
11.2.2
11.2.3

Notă

150 lei, cu exceptia clientii micro - care dispun de
MN/
Internet banking si/sau eStatement si clientii mici, care
VS
au proiect salarial - 100 lei

Comision unic**
- pentru întreprinderi mici
- pentru întreprinderi micro şi
intreprinzatori

MN/
VS 2% din suma creditului aprobat

- pentru AEÎ

MN

Se încasează la data acordării primei sau fiecărei
tranşe a creditului.

11.3

Comision pentru obligativitate**

MN/
1% anual din suma neridicată a creditului
VS

Pentru linii de credit simple (acordări parţiale,
în tranşe): Se calculează zilnic din ziua următoare
zilei acordării primei tranşe a Creditului de la
suma nevalorificată a acestuia, care se determină
ca diferenţa dintre suma creditului aprobat şi
soldul datoriei efective la credit pînă la data
ridicării integrale a sumei creditului sau pînă la
data termenului limită de ridicare a creditului. Se
incasează lunar pe parcursul următoarei luni
calendaristice. În cazul cînd valorificarea
creditului nu este posibilă din cauza lipsei
resurselor disponibile, comisionul nu se calculează
pentru perioada dată.

11.4

Comision pentru prelungirea
termenului de valorificare a liniei de
credit simple

MN/ 0.25% din suma pentru care se solicita prelungirea
VS termenului de valorificare

Se încasează manual la data prelungirii termenului
de valorificare.

Termen până la 12 luni - 1.5% din suma creditului
MN/ prelungit
Se încasează în ziua prelungirii creditului.
VS Termen peste 12 luni - 2.0% din suma creditului
prelungit
Termen până la 12 luni - 1.5% din suma creditului
Comision pentru renegocierea datoriei MN/ renegociat
11.6
Se încasează în ziua renegocierii creditului.
la credit**
VS Termen peste 12 luni - 2.0% din suma creditului
renegociat
Comision pentru rambursarea
MN/
Se încasează la data rambursării anticipate a
11.7
1% din suma rambursată anticipat
anticipată a creditului (cu excepţia
VS
creditului.
producătorilor agricoli)**
Comision pentru modificarea
MN/ 0.25% din soldul creditului la momentul aprobarii
Se încasează manual la data efectuării
11.8
condiţiilor contractuale, inclusiv a
VS modificarilor
modificărilor /schimbării graficului creditului.
graficului de achitare
Notă*: Comisionul unic pentru produsul de credit ,,Credite pentru întreprinderi în cadrul Programului-pilot ,,PARE 1+1'' pentru subsegmentul clienţilor
retail ,,întreprinderi care au cel puţin o femeie ca fondator / asociat (50%) sau administrator'' se stabileşte cu 25% mai mic decît în condiţii generale.
11.5

Comision pentru prelungirea
termenului creditului

III
1

OPERAŢIUNI DOCUMENTARE
Garanţii

1.1

Emiterea garanţiei:
asigurată cu mijloace băneşti/
contragaranţia organizaţiilor
asigurată cu alt tip de gaj:

1.1.1
1.1.2

1.1.2.1 - comision de examinare a documentelor
1.1.2.2 - comision de garantare
1.2

Executarea garanţiei

1.3

Modificarea/ anularea garanţiei

1.4

Avizarea garanţiei

1.5

Avizarea modificării/ anulării
garanţiei

MN 2% anual, min 100 lei
VS 1.5% anual, min 50 EUR

Se încasează la momentul emiterii/ lunar/ la
scadenţă pentru întreaga perioadă de valabilitate

MN 1% din sumă, min 100 lei - max 1000 lei

Se încasează în ziua prezentării pachetului de
documente necesar pentru acordarea garanţiei.

VS
MN
VS
MN
VS
MN
VS
MN
VS
MN
VS

1% din sumă, min 10 EUR - max 80 EUR
negociabil, min 3% anual, min 250 lei
negociabil, min 3% anual, min 70 EUR
0,2% din sumă, min 10 lei - max 1000 lei
0,3% din sumă, min 20 EUR - max 300 EUR
100 lei
50 EUR
50 lei
30 EUR
30 lei
10 EUR

Se încasează la momentul emiterii/ lunar/ la
scadenţă pentru întreaga perioadă de valabilitate.
Se încasează la data efectuării operaţiunii.
Se încasează la data efectuării operaţiunii.
Se încasează la data efectuării operaţiunii.
Se încasează la data efectuării operaţiunii.

Notă:
1) În cazul garanţiilor emise în valută străină, dar cu plata în echivalentul în lei moldoveneşti, se vor aplica comisioanele aferente garanţiilor în valută străină.
2) În cazul emiterii garanţiilor de către corespondeţii străini în baza contragaranţiei, emise de BC Moldova -Agroindbank S.A., se vor aplica, suplimentar la
comisoanele percepute de bancă, comisoanele băncii străine.

2

Acreditive documentare (inclusiv Stand-By)

2.1

Acreditive de import

2.1.1

Emiterea acreditivului:
asigurat cu mijloace băneşti/ garanţia
organizaţiilor financiare internaţionale

2.1.1.1

VS 2% anual, min. 50 EUR
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Se încasează la momentul emiterii/ lunar pentru
întreaga perioadă de valabilitate.

Nr/o

Denumirea operaţiunii/
serviciului prestat

Val.

Tarif/ comision

Notă

2.1.1.2 asigurată cu linie de credit/ alt tip de gaj:
0,5% din sumă, min. 10 EUR, max. 80 EUR

a) - comision de examinare a documentelor
VS

2.1.2
2.1.3

- comision de obligativitate (de
finanţare)
Controlul documentelor şi plata
Modificarea acreditivului

VS 0,2% din sumă, min 30 EUR - max 300 EUR
VS 30 EUR

2.1.4

Anularea înainte de termen

VS 30 EUR

2.1.5

Pentru discrepanţe în documente

VS 50 EUR/ set de documente

2.2

Acreditive de export

2.2.1

Avizarea acreditivului

2.2.2

Avizarea modificării/ anulării

2.2.3

Controlul documentelor

b)

2.2.4
2.2.5
2.2.5.1
2.2.5.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

negociabil, min 3% anual, min 70 EUR

0,2% din sumă, min. 30 EUR, max. 300 EUR
30 EUR
VS

Transferul acreditivului în favoarea
altui beneficiar
Confirmarea acreditivului:
- asigurat cu mijloace băneşti/ garanţia
organizaţiilor financiare internaţionale

30 EUR/ set de documente
0,2% din sumă, min 30 EUR - max 300 EUR

Se încasează la moment sau din încasările
ulterioare.
Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
Se încasează la moment sau din încasările
ulterioare.
Se încasează la moment sau din încasările
ulterioare.

0,8% anual, min 50 EUR

Se aplică trimestrial sau la scadentă
- în baza liniilor deschise băncilor
5% anual, min 70 EUR
străine
Notă: În cazul tranzacţiei asigurate cu gaj, suplimentar la comisionul de examinare a documentelor la garanţii/ acreditive, se va incasa taxa de
evaluare a gajului, în cazul efectuării evaluării/ reevaluării de către specialiştii băncii (vezi anexa nr.1).
VS

Incasso-uri documentare
Remiterea documentelor contra plată/
acceptare
Avizarea incasso-ului
Controlul documentelor şi plata/
acceptarea
Modificarea condiţiilor
Restituirea documentelor neplătite/
anularea

0,2% din sumă, min 30 EUR - max 200 EUR
40 EUR
VS 0,25% din sumă, min 30 EUR - max 200 EUR

40 EUR

PRODUSE NECREDITARE
Deschiderea şi deservirea conturilor curente

1.1

Deschiderea contului curent

1.1.1

Deschiderea contului curent

Deschiderea contului curent (în cazul
1.1.1.1 închiderii contului la recepţionarea
refuzului de luare la evidenţă fiscală)
Autentificarea Fişei cu specimene de
1.1.2
semnături şi amprenta ştampilei
Deservirea contului curent

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

40 EUR

IV
1

1.2

Se încasează în ziua prezentării pachetului de
documente necesar pentru examinarea posibilităţii
finanţării acreditivului.
Se încasează la momentul emiterii/ lunar pentru
întreaga perioadă de valabilitate.
Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
Se încasează la momentul primirii cererii de
anulare.
Se încasează la moment sau la scadenţă

80 lei
MN/
gratis
VS

Se încasează la momentul deschiderii contului

30 lei / specimen de semnătură
MN/
35 lei/ cont/ lună
VS

Se încasează lunar în a 5-a zi a lunii

Închiderea contului curent:
la cererea clientului/în cazul lichidării
VN 350 lei
întreprinderii/trecerii la deservire în altă
VS 25 EUR
Se încasează în ziua închiderii contului
bancă
în cazul transferării în altă filială a
MN/
1.3.2
Gratis
băncii
VS
în cazul reorganizării statutului juridic
sau schimbării denumirii clientului, la
1.3.3
cerere, cu condiţia menţinerii soldului la
filiala băncii
MN/
Gratis
în cazul închiderii definitive a contului
VS
1.3.4
închis anterior convenţional, la
deschiderea unui cont nou
în cazul închiderii contului pentru care a
1.3.5
fost primit refuzul de luare la evidenţă
Eliberarea extrasului de cont/duplicatului extrasului de cont în subdiviziunea băncii:
1.4
1.4.1
Eliberarea extrasului de cont zilnic
MN gratis
Eliberarea duplicatului extrasului de
1.4.2
MN 25 lei+5 lei/document anexat
cont zilnic
Eliberarea extrasului de cont pe
1.4.3
perioadă, la solicitarea clientului:
Se încasează la momentul solicitării.
1.4.3.1 pentru tranzacţiile din ultimele 12 luni
5 lei/zi, minim 50 lei
pentru tranzacţiile din perioada ce MN
1.4.3.2
5 lei/zi, minim 150 lei
depăşeşte ultimele 12 luni
pentru tranzacţiile din perioada ce
1.4.3.3
5 lei/zi, minim 500 lei
depăşeşte ultimele 60 luni
Notă*: Deschiderea conturilor în MN/VS beneficiarilor produsului de credit ,,Credit cu Dobinda 0% pentru întreprinderile micro şi mici'' este gratuită
1.3

1.3.1

Notă**: Deschiderea conturilor în VS beneficiarilor produsului de credit ,,Credit pentru întreprinderi în cadrul Programului-pilot ,,PARE 1+1'' este
gratuită
Notă***: Eliberarea duplicatului extrasului de cont beneficiarilor produsului de credit ,,Credit pentru întreprinderi în cadrul Programului-pilot ,,PARE
1+1'' este gratuită
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Nr/o

Denumirea operaţiunii/
serviciului prestat

Val.

Notă

Tarif/ comision

Operaţiuni cu numerarul

2

Eliberarea numerarului:
- în monedă naţională
- în valută străină
Încasarea numerarului:
în monedă naţională:
- la ghişeele băncii*
* pentru depuneri de monede în sumă
mai mare de 25 lei (cu exceptia
schimbului numerarului în monedă
naţională )
2.2.1.2 - prin genţi sigilate la ghişeele băncii
2.2.2
în valută străină
2.3
Serviciul de încasare
2.3.1
Încasarea numerarului de la clienţi:
2.3.1.1 în afara razei oraşului Chişinău
2.3.1.2 în raza oraşului Chişinău:
a) - în sume pînă la 10 000 lei
- în sume de la 10 000,01 pînă la 50 000
b)
lei
c) - în sume mai mari de 50 000 lei
Transportarea/ distribuirea valorilor
2.3.2
clienţilor
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.1.1

2.3.3

Însoţirea valorilor

2.4

Renumărarea sumelor din genţile
sigilate
Agent de plată

2.5

MN 1,5% din sumă
VS 1% din sumă, min 5 EUR

0,06% din sumă, min 5 lei

Modificarea datelor beneficiarului
Prezentarea rapoartelor
Controlul bancnotelor:
- în moneda naţională
- în valută străină:
bancnotă cu nominal < 50 USD
2.6.2.1
(echivalent în altă valută);
bancnotă cu nominal > 50 USD (sau
2.6.2.2
echivalentul > 50 USD în altă valută).
Încasarea plăţilor pentru serviciile
2.7
MPAY
2.8

3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.4

3.5
3.5.1
3.5.2
3.6
3.6.1
3.6.2
3.7
3.8
3.9

Încasarea plăţilor în favoarea brokerilor
vamali

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

MN 10% din sumă

VS

0,03% din sumă, min 3 lei
0,5% din sumă, min 10 EUR

MN 0,6% din sumă, min 100 lei
MN 0,5% din sumă, min 100 lei
0,35% din sumă, min 100 lei

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
Inclusiv TVA

0,25% din sumă, min 100 lei
0,6% din sumă, min 300 lei
0,6% din sumă, min 300 lei
2,5% din sumă, min 50 lei

2.5.1 Distribuirea plăţilor
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

2% din suma contractului, min 500 lei
MN

10 lei/ modificare
100 lei/raport

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
Inclusiv TVA
Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
Inclusiv TVA
Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
Se încasează in cel mult 30 zile de la data semnării
contractului.
Se încasează la momentul efectuării modificării.
Se încasează la momentul prezentării raportului.

MN 0,5 lei/ bancnotă
Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
Inclusiv TVA

1 leu/ bancnotă
VS
1,5 lei/ bancnotă
MN 1,5% din sumă, min. 10 lei

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii
pentru fiecare plată recepţionată

MN 1,5% din sumă, min. 10 lei

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii
pentru fiecare plată recepţionată

Decontări în monedă naţională
Înscrierea mijloacelor în cont (circuit
interbancar)
Înregistrarea mijloacelor în contul
curent al furnizorului de servicii
Plăţi din ordinul clientului:
în favoarea clienţilor altor bănci
în favoarea clienţilor băncii
în regim de urgenţă
prin sistemul de deservire la distanţă în
favoarea clienţilor altor bănci
prin sistemul de deservire la distanţă în
favoarea clienţilor băncii
în regim de urgenţă prin sistemul de
deservire la distanţă
Plăţi în pachet prin sistemul de deservire
bancară la distanţă
Transferul mijloacelor băneşti la
contul propriu deschis în altă bancă
Transferul mijloacelor băneşti din
contul curent al persoanei juridice la
contul curent/ de depozit al persoanei
fizice:
- client al băncii
- client al altei bănci
Transferul mijloacelor bănesti din
contul curent al persoanei juridice la
contul de card al persoanei fizice:
- client al băncii
- client al altei bănci
Executarea ordinelor incaso
Anularea/ modificarea documentului
de plată
Acordarea asistenţei în căutarea
sumelor

MN Gratis

-

Conform contractelor de colaborare. Tarif standard- 2% Se percepe de la furnizorul de servicii în termenul
MN
din sumă, min 5 lei-max 50 lei/per tranzacţie
stipulat în contractul de colaborare
7 lei
3 lei
30 lei

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
Notă: Nu se aplică faţă de documentele de
decontare întocmite pentru încasarea
comisioanelor şi taxelor în favoarea băncii.

4 lei
MN

2 lei
15 lei

2 lei/ plată

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

MN 1,5% din sumă, min 7 lei - max 100 lei

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
MN 0,6% din sumă, min 8 lei

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
MN

0,6% din sumă, min 8 lei
20 lei

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

60 lei

Se încasează în ziua restituirii mijloacelor în cont.

35 lei/ transfer

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
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Nr/o
3.10
3.10.1

3.10.2
3.11

Denumirea operaţiunii/
serviciului prestat
Proiect salarial
Transferul salariilor în conturi fara
utilizarea Sistemului de Deservire
Bancara la Distanta
Transferul salariilor în conturi cu
utilizarea Sistemului de Deservire
Bancară la Distanţă

Val.

Notă

Tarif/ comision

negociabil, min 0,8% din sumă
Se încasează la momentul efectuării transferului

MN
negociabil, min 0,5% din sumă

Debit Direct

Executarea cererii de plată în
favoarea:
3.11.1.1 - clienţilor băncii
3.11.1.2 - clienţilor altor bănci
3.11.1

3.11.2
1

3.

MN

Primirea cererii de plată

Se încasează de la plătitor la momentul efectuării
transferului
Se încasează de la beneficiar la momentul primirii
spre executare a cererii

10 lei
15 lei
15 lei

Plăţi/transferuri automate

31.1. Serviciul MAIB-SWEEP:
1
MN 2 lei/transf.
3 .1.1 transfer în monedă naţională
1
VS 3 EUR/ transf.
3 .1.2 transfer în valută străină
31.2. Serviciul MAIB-PAY:
transfer în monedă naţională în favoarea
2 lei/transf.
3 1. 2.1 clienţilor băncii
MN
transfer în monedă naţională în favoarea
4 lei/transf.*
3 1. 2.2 clienţilor altor bănci
1.
MN 10 lei
3 3. Modificarea graficului de plăţi

4

Decontări în valuta străină

4.1
4.2
4.2.1
4.2.2

4.3.1
4.3.2

Înscrierea mijloacelor în cont
Plăţi din ordinul clientului:
- în favoarea clienţilor băncii
- în favoarea clienţilor altor bănci
Transferul mijloacelor băneşti la
contul propriu deschis:
- în cadrul băncii
- în altă bancă

4.4

Returnarea transferului

4.3

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
*În cazul transferului soldului contului la alt cont
deţinut în altă bancă se aplică suplimentar
comisionul din pct. 3.4., subcapitolul 3.

Se încasează pentru fiecare modificare

VS Gratis

-

VS 5 EUR
0,25% din sumă, min 25 EUR - max 250 EUR

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

VS

2 EUR
0,25% din sumă, min 25 EUR - max 250 EUR

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii
prin reţinerea din suma returnată băncii străine

30 EUR/USD

4.7

Anularea/ modificarea ordinului de
VS 40 EUR
plată
Investigarea/ confirmarea ordinului de
40 EUR
plată
Comisionul băncii corespondente (pentru plăţile cu opţiunea OUR):

4.7.1

Plăţi în USD

4.7.2
4.7.3

Plăţi în USD cu opţiunea FULL PAY
Plăţi în EUR şi alte valute

4.7.4

Plăţi în RON, RUB, UAH
Transmiterea mesajelor la extern
(telex, SWIFT)

4.5
4.6

4.8

15 EUR
2 EUR
Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

VS 7 EUR

4.9.1
4.9.2

- plăţile efectuate în ultimele 2 luni
5 EUR
- plăţile efectuate în ultimele 2-6 luni
10 EUR
VS
- plăţile efectuate mai tîrziu de ultimele
15 EUR
6 luni
Înregistrarea mijloacelor băneşti în
contul curent al furnizorului de servicii
VS Conform contractelor de colaborare
(în cazurile prevăzute de legislaţia
valutară)

5

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii

25 USD

Tipărirea şi transmiterea mesajelor SWIFT MT103 cu specificaţia ACK pentru:

4.10

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii

3,5 EUR
VS

4.9

4.9.3

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii

Păstrarea valorilor în casete individuale

Păstrarea valorilor în casetele individuale:
casetă mică
140 lei/lunar
MN 150 lei/lunar
casetă medie
160 lei/lunar
casetă mare
Abonament pentru păstrarea valorilor pentru:*
1160 lei (casetă mică)
a)
9 luni
MN 1250 lei (casetă medie)
1340 lei (casetă mare)
1480 lei (casetă mică)
b)
12 luni
MN 1600 lei (casetă medie)
1720 lei (casetă mare)
Notă**: În cazul rezilierii anticipate a contractului se va achita tariful din pct. 5.1
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2

5.3

Gaj pentru deţinerea cheii de la caseta
individuală

5.4.

Păstrarea valorilor în gropuri sigilate

5.5.

Penalitate pentru neachitarea la timp
a plăţii pentru păstrarea valorilor în
grop sigilat

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
Inclusiv TVA.

Se încasează la momentul semnării contractului şi
se restituie clientului la rezilierea/ expirarea
contractului. Fără TVA.
60 lei/ lunar + comisionul pentru controlul bancnotelor Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
MN
(pct. 2.6.)
Inclusiv TVA.
MN 1000 lei/cheie

MN

1% din suma plăţii lunare/ zi de întârziere
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Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

Nr/o

Denumirea operaţiunii/
serviciului prestat

Val.

Notă

Tarif/ comision

6

Servicii electronice

6.1

Internet Banking (în aplicaţia Bank Flex)

6.1.1

Menţinerea şi deservirea lunară a
conturilor bancare prin intermediul
sistemului „Internet-Banking”

MN 50 lei /lunar

Se încasează lunar conform prevederilor
contractului.

6.1.2

Deservirea conturilor bancare prin
modulul Proiect salarial

MN 25 lei /lunar

Se încasează lunar conform prevederilor
contractului. Se aplică clienţilor abonaţi doar la
modulul Proiect salarial

6.1.2¹ Generarea extrasului de cont:
6.1.2¹.1 - pentru o perioadă de până la 60 zile
- pentru o perioadă mai mare de 60
6.1.2¹.2
zile

MN Gratis

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

6.1.3

Eliberarea certificatului cheii publice

MN 50 lei pentru certificat

6.1.4

Chemarea specialistului băncii la
solicitarea clientului

MN

6.2

eStatements

6.2.1

Menţinerea şi deservirea lunară a
conturilor bancare prin intermediul
sistemului „eStatements”

6.3

SMS-NOTIFICĂRI

6.3.1

Menţinerea şi deservirea lunară a
conturilor bancare prin intermediul
sistemului

7

Alte comisioane

Eliberarea certificatului în regim
obişnuit privind:
existenţa contului (la cererea titularului
7.1.1
de cont)
7.1.2
soldul contului
7.1.3
rulajele contului:
7.1.3.1
- pe anul curent
7.1.3.2
- pe anii precedenţi
Eliberarea altor certificate şi confirmări
7.1.4
la solicitare

MN 35 lei

200 lei-mun. Chişinău şi Bălţi;
300 lei- în teritoriu

Taxa se aplică pentru orice certificat emis/reemis.
Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
Inclusiv TVA.
Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
Inclusiv TVA.

MN 5 lei/lunar

Se încasează lunar conform prevederilor
contractului.

MN 20 lei/lunar

Se încasează lunar.

7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

7.7
7.8
7.9
7.10

Eliberarea certificatului în regim de
urgenţă (1 oră)
Eliberarea copiilor documentelor
primare
Vânzarea/ cumpărarea/ convertirea
valutei străine prin virament
(FOREX)
Prezentarea extraselor din cont prin
SWIFT
Transmiterea documentelor la extern
prin poşta recomandată/ express
(DHL, UPS, etc.)
Confirmarea privind contul
corespondent al MAIB în băncile din
Rusia
Asigurarea cu carnete de cecuri
pentru numerar
Anularea carnetelor de cecuri în
numerar la solicitarea clienţilor
Perfectarea documentelor de plată

7.11

Pregătirea, coordonarea şi negocierea
unui draft de acreditiv/ garanţie cu
banca corespondentă în valută străină

7.12

Transmiterea documentelor prin fax

7.12.1
7.12.2
7.13

25 lei/ certificat
MN

60 lei/ certificat
120 lei/ certificat
MN 100 lei/ certificat

Se încasează la momentul eliberării, inclusiv TVA

MN 50 lei/ certificat

Se încasează suplimentar la tariful privind
eliberarea certificatului în regim obişnuit, inclusiv
TVA

MN 25 lei/document

Se încasează la momentul eliberării.

Conform cotaţiei băncii la momentul efectuarii
tranzactiei

-

30 lei/ pagina + cheltuieli SWIFT

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

Costul de facto

Se încasează la moment sau la finalizarea
tranzacţiei

2 USD + costul confirmării

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

25 lei/ document

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
Inclusiv TVA
Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
Inclusiv TVA
Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

30 EUR

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

50 lei/ carnet
50 lei/ carnet

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
- în interiorul ţării
15 lei/ pagină
Inclusiv TVA.
- în afara ţării
30 lei/ pagină
Cheltuieli de corespondenţă suportate
Conform tarifelor telef. şi poştale
Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
de bancă în procesul de negociere şi
deservire
Notă: Comisioanele şi spezele băncilor străine se aplică suplimentar la comisioanele BC "Moldova-Agroindbank" S.A.
Tarifele şi comisioanele aferente operaţiunilor cu valorile mobiliare se aplică/ încasează conform anexei nr.2.

I

SERVICII DE BROKERAJ

1

La tranzacţionarea valorilor mobiliare corporative

1.1

1.2

Se încasează la momentul eliberării, inclusiv TVA

60 lei/ certificat

Comision unic (pentru recepţionarea /
modificarea ordinelor limită şi de piaţă ale
clientului)
Comision unic (pentru recepţionarea /
modificarea ordinelor directe şi condiţionate
ale clientului)

MN

50 lei (per ordin)

Se percepe indiferent de faptul dacă au fost sau nu
înregistrate tranzacţii în baza ordinului respectiv

MN

100 lei (per ordin)

Se percepe indiferent de faptul dacă au fost sau nu
înregistrate tranzacţii în baza ordinului respectiv

Page 9

Nr/o

Denumirea operaţiunii/
serviciului prestat

Val.

Notă

Tarif/ comision

Comision variabil, care se calculează reeşind din volumul efectiv al tranzacţiilor înregistrate în baza ordinului respectiv în cadrul unei sesiuni bursiere:

1.3.1. La tranzacţionarea valorilor mobiliare, cu excepţia obligaţiunilor corporative
<1.000 lei
MN 5% de la volumul tranzacţiei
1.000 – 10.000 lei

1.3

MN 50 lei + 2% de la volumul tranzacţiei ce depăşeşte 1.000 lei

10.000 – 100.000 lei

MN

100.000 - 500.000 lei

MN

500.000 - 1.000.000 lei

MN

1.000.000 - 5.000.000 lei

MN

5.000.000 – 10.000.000 lei

MN

>10.000.000 lei

MN

230 lei + 1% de la volumul tranzacţiei ce depăşeşte 10.000
lei
700 lei + 0,5% de la volumul tranzacţiei ce depăşeşte
100.000 lei
1.500 lei + 0,3% de la volumul tranzacţiei ce depăşeşte
500.000 lei
3.000 lei + 0,25% de la volumul tranzacţiei ce depăşeşte
1.000.000 lei
10.000 lei + 0,20% de la volumul tranzacţiei ce depăşeşte
5.000.000 lei
20.000 lei + 0,15% de la volumul tranzacţiei ce depăşeşte
10.000.000 lei

Se percepe numai în cazul înregistrării tranzacţiilor în
baza ordinului respectiv

1.3.2. La tranzacţionarea obligaţiunilor corporative
< 10.000 lei
MN 0,4% de la volumul tranzacţiei
10.000 – 100.000 lei
100.000 – 1.000.000 lei
>1.000.000 lei

1.4

Comision unic pentru perfectarea
contractului de brokeraj cu clientul
nerezident - persoană juridică, care se
percepe indiferent de faptul dacă au fost sau
nu emise ordine în baza contractului
respectiv

40 lei + 0,2% de la volumul tranzacţiei ce depăşeşte 10.000
lei
220 lei + 0,1% de la volumul tranzacţiei ce depăşeşte
MN
100.000 lei
1.120 lei + 0,05% de la volumul tranzacţiei ce depăşeşte
MN
1.000.000 lei

MN

Se percepe numai de la clienţii nerezindenţi - persoane
juridice, indiferent de faptul dacă au fost sau nu
înregistrate tranzacţii în baza contractului respectiv.

MN 250 lei

2

La efectuarea ofertei publice a valorilor mobiliare corporative

2.1

Perfectarea documentelor pentru
înregistrarea ofertei publice

MN

2.2

Pregătirea şi expedierea avizelor

MN 0,50 lei/aviz + cheltuielile de expediere

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii

2.3

Pregătirea şi publicarea avizelor

MN 200 lei/aviz + cheltuielile pentru publicare

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii

2.4

Înregistrarea cererilor de vînzare a acţiunilor

MN 50 lei

Se achită de către cumpărător pentru fiecare cerere

2.5

Înregistrarea tranzacţiei în cadrul ofertei
publice de cumpărare

MN

Conform tarifelor stabilite pentru prestarea serviciilor de
brokeraj la tranzacţionarea acţiunilor

Vînzătorii nu achită
serviciilor de brokeraj

2.6

Înregistrarea tranzacţiei în cadrul ofertei
publice de vînzare

MN

Conform tarifelor stabilite pentru prestarea serviciilor de
brokeraj la tranzacţionarea acţiunilor

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii

3

Alte servicii adiţionale

3.1

Eliberarea copiilor sau duplicatelor
documentelor

II

comision

pentru

prestarea

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii

MN

Negociabil, în dependenţă de complexitatea chestiunilor abordate de client, termenelor de prezentare a
recomandărilor şi a altor prevederi stabilite în contract.

SERVICII DE UNDERWRITING
Servicii de underwriting

IV

MN 25 lei/ filă

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii

SERVICII DE CONSULTING INVESTIŢIONAL
Serviciile de consulting investiţional

III

În dependenţă de volumul de lucru, dar nu mai puţin de
5.000 lei

MN

Negociabil, în dependenţă de volumul, termenul emisiei, dobînda preconizată, condiţiile de intermediere,
calitatea materialelor prezentate pentru organizarea emisiei.

ALTE SERVICII (prestate de bancă în calitate de emitent de valori mobiliare corporative)
Prezentarea extraselor şi copiilor pe documentele menţionate în Legea societăţilor pe acţiuni, art.92, alin.(1) şi (3), cu excepţia celor ce constituie
obiectul unui secret comercial
Pentru caz ce se referă la anul calendaristic
curent
Pentru caz ce se referă la precedenţii 3 ani
Pentru caz ce se referă la o vechime de peste
3 ani

MN 10 lei / pagina

Inclusiv TVA

MN 30 lei / pagina

Inclusiv TVA

MN 50 lei / pagina

Inclusiv TVA

Notă:
1) Tarifele menţionate se aplică pentru eliberarea documentelor nemijlocit la Centrala băncii
solicitantului, ori reprezentantului împuternicit prin mandat al acestuia.
2) În cazul expedierii prin intermediul poştei, solicitantul va achita şi cheltuielile poştale.
3) Extrasele, copiile solicitate se eliberează numai după achitarea de către solicitant a tarifului şi
cheltuielilor poştale, pe care urmează să le suporte banca în cazul concret.
Tarifele nu se vor aplica, dacă între bancă şi acţionar este încheiat un contract, ce prevede alte condiţii.
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