
MDL EUR USD

1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13

Cont curent - Flotantă 0.00 0.00 0.00
Anual, cu 

capitalizare
- Se admit Se admit -

Cont de card - Flotantă 0.10 0.00 0.00
Lunar, cu 

capitalizare
- Se admit Se admit -

0.00
1

2.50
2

0.00
3

1.50
4

30 1.50 0.00 0.05

60 2.00 0.00 0.15

90 2.75 0.00 0.35

180 4.00 0.25 1.50

365 5.00 0.60 2.00

540 5.75 0.85 2.50

740 6.00 1.10 2.75

1095 6.25 1.85 3.00

„SENIOR CLASIC”
6        

(pentru pensionari)
740 Flotantă 6.00 1.35 2.75 Lunar 1000/100 Nu se admit Nu se admit

5 Nu se

efectuează

3.25 0.10 0.40 1000/100

3.75 0.25 0.50 25000/ 1000

Depozit de economii - pentru 

lucrătorii migranţi
365 Flotantă - 0.50 1.50 Lunar 500 

8
Se admit

7 Se admit după 

180 zile 
Se efectuează

740 5.75 1.00 2.25

1095 6.00 1.50 2.50

740 5.50 0.75 2.00

1095 5.75 1.25 2.25

„PROFITABIL SENIOR”
10        

(pentru pensionari)
365 Flotantă 5.25 - - Lunar 100 Se admit Nu se admit

Nu se 

efectuează

740 5.75 1.00 2.25

1095 6.00 1.15 2.35

1460 6.25 1.25 2.50

>1825 6.50 1.35 2.60

COŞUL DE PRODUSE „DEPOZITE BANCARE DESTINATE PERSOANELOR FIZICE” (în vigoare din 01.0.7.2019)

1000/100

Se admit Se admit Se efectuează

Nu se admit Nu se admit
Nu se 

efectuează

„Multiopţional” 1095

 B. DEPOZITE LA TERMEN

Flotantă

Prelungirea 

automată

Lunar

C. DEPOZITE DE ECONOMII ON-LINE

Tipul

Mărimea %

Plata dobânzii

Card de pensie pentru militari - Flotantă - -
Lunar, cu 

capitalizare

A. DEPOZITE LA VEDERE

Denumirea depozitului
Termenul, 

zile

Rata dobânzii
Soldul 

minim MDL/    

USD, EUR

Depuneri 

suplimentare

Retrageri din 

cont MDL/ 

USD, EUR

-- Se admit Se admit

1. Dobânda pentru soldul zilnic de până la 1000 lei.

2. Dobânda pentru soldul zilnic mai mare de 1000 lei.

“JuniorInvest”                        

(până la vârsta de 18 ani)
Flotantă

Lunar, cu 

capitalizare
100/50

11. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 365 zile de la data constituirii depozitului, dobânda se 

recalculează şi se achită în mărime de 50% din suma dobânzii calculate. Totodată, dobânda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din 

suma depozitului.

Se admit Nu se admit
11 Nu se 

efectuează

-

3.Dobânda pentru soldul zilnic de până la 250 lei.

4.Dobânda pentru soldul zilnic mai mare de 250 lei.

D. PLANURI DE ECONOMISIRE

Informaţie comună depozitelor:                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului:                                                                                                                                 

1.1  până la 30 zile de la data constituirii depozitului, dobânda nu se plăteşte.

1.2 după 30 zile de la data constituirii depozitului, dobânda se calculează şi se achită în cuantumul prevăzut de bancă pentru conturile curente cu dobândă ale 

persoanelor fizice. Totodată, dobânda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului.                                                                                        

2.La efectuarea operaţiunilor de retragere parţială a mijloacelor băneşti din conturile de depozit de economii/la termen sau retragerea integrală a sumei depozitului 

până la expirarea termenului acestuia şi primirea banilor în numerar din contul curent se aplică comisioanele băncii, după cum urmează:

2.1 gratis – în cazul păstrării mijloacelor băneşti în contul de depozit mai mult de 1 lună (30 zile)

2.2 1% din sumă (depozit în MDL)/1% din sumă, min. 6 EUR (depozit în EUR/USD) - în cazul păstrării mijloacelor băneşti în contul de depozit mai puţin de 1 lună 

(30 zile)

“CAPITAL +”                            Flotantă 1000/100 Se admit Nu se admit
9 Nu se 

efectuează

„CLASIC” 
Lunar

Flotantă

Card de pensie, card pentru 

indemnizaţii pentru copii şi/sau 

alte prestaţii sociale

- Flotantă - -
Lunar, cu 

capitalizare
- Se admit Se admit

Lunar, cu 

capitalizare

9. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 365 zile de la data constituirii depozitului, dobânda se 

recalculează şi se achită în mărime de 50% din suma dobânzii calculate. Totodată, dobânda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din 

suma depozitului.      

5. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 365 zile de la data constituirii depozitului, dobânda se 

recalculează la rata dobânzii pentru depozitul „Clasic” pe termen de 365 zile, la data restituirii depozitului, şi se achită pentru termenul efectiv de păstrare a mijloacelor 

băneşti în contul de depozit. Totodată, dobânda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului.                                                                                         

6. În caz de stabilire a gradului I de invaliditate a deponentului sau de deces al deponentului, la restituirea depozitului, înainte de expirarea termenului depozitului, 

dobânda se calculează şi se achită pentru termenul efectiv de păstrare a mijloacelor băneşti în contul de depozit.

7. Depunerile suplimentare sunt admise prin virament, prin efectuarea transferurilor de peste hotare prin SWIFT, direct în contul de depozit.                                                                      

8. Depunerea iniţială de la 5 USD/EUR.

Lunar, fără 

capitalizare

10. Depozitul se oferă pensionarilor, deţinători ai CARDULUI DE PENSIE, emis de Moldova Agroindbank.  



MDL EUR USD

1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13

2.25  0.20 1000/100

2.75 0.10 0.30 20000/ 1000

„Multiopţional”

atrase până la 26.09.2016
180 Flotantă 0.50 0.00 0.15 Lunar 1000/100 Se admit Se admit Se efectuează

1000/100

20000/2000

1460 6.00 1.15 2.40

2190 6.25 1.25 2.50

2920 6.50 1.35 2.60

3650 6.75 1.50 2.75

1460 5.75 0.90 2.15

2190 6.00 1.00 2.25

2920 6.25 1.15 2.35

3650 6.50 1.25 2.50

2.25 0.10 0.50 5000/500
Până la 

2000/200 lunar

2.75 0.20 0.75
100 000/ 

10000

Până la 

10000/1000 

lunar

Nu se admit
1 Nu se 

efectuează

Depozit

„CLASIC +”                              

atrase până la  ________2019

180 Flotantă Lunar

Se admit în

primele 90 

zile

Denumirea depozitului
Termenul, 

zile

Rata dobânzii
Soldul 

minim MDL/    

USD, EUR

Depuneri 

suplimentare

Flotantă

Depozit de Economii       atrase 

până la 10.03.2014
365 Flotantă Lunar Se admit

“CAPITAL +”                                   

atrase până la  ________2019
1000/100 Se admit

Informaţie comună depozitelor:                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului:                                                                                                                              

1.1 dar mai devreme de 30 zile de la data constituirii depozitului, dobânda nu se plăteşte.

1.2 dar după 30 zile de la data constituirii depozitului, dobânda se calculează şi se achită în cuantumul prevăzut de bancă pentru conturile curente cu dobândă ale 

persoanelor fizice. Totodată, dobânda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului.                                                                                        

2.La efectuarea operaţiunilor de retragere parţială a mijloacelor băneşti din conturile de depozit de economii/la termen sau retragerea integrală a sumei depozitului 

până la expirarea termenului acestuia şi primirea banilor în numerar din contul curent se aplică comisioanele băncii, după cum urmează:

2.1 gratis – în cazul păstrării mijloacelor băneşti în contul de depozit mai mult de 1 lună (30 zile)

2.2 1% din sumă (depozit în MDL)/1% din sumă, min. 6 EUR (depozit în EUR/USD) - în cazul păstrării mijloacelor băneşti în contul de depozit mai puţin de 1 lună 

(30 zile)

COŞUL DE PRODUSE „DEPOZITE BANCARE DESTINATE PERSOANELOR FIZICE” - retrase din oferta curentă a băncii

Se efectueazăSe admit Se admit
„Multiopţional”                         

atrase până la 04.03.2019
Lunar 

1. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 365 zile de la data constituirii depozitului, dobânda se 

recalculează şi se achită în mărime de 50% din suma dobânzii calculate. Totodată, dobânda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din 

suma depozitului.

Lunar

365 Flotantă

Lunar, cu 

capitalizare

Tipul

Mărimea %

Plata dobânzii

Se efectuează

Se admit Se efectuează0.000.000.00

Retrageri din 

cont MDL/ 

USD, EUR

Prelungirea 

automată


