
P r o g r a m u l  d e  l u c r u

 al sucursalelor şI oficiilor secundare ale BC"Moldova-Agroindbank"S.A.

(mun. Chişinău)

14 octombrie 2019

Operaţiuni de schimb valutar  persoane fizice

Nr. Denumirea sucursalelor/agenţiilor Adresa Nr.telefon program

1 Sucursala nr.9 Chişinău mun. Chişinău, str. Decebal, 23 (22) 303756 9.00-21.00 (pauză 14.00-15.00)

2
Sucursala Chişinău-Buiucani, Ghişeul nr.4 

(IMC Market)
mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 78 (22) 835250 9.00-22.00 (pauză 11.30-12.00, 15.00-15.30, 19.00-19.30)

3 Sucursala nr.15 Chişinău, Ghişeul nr.4 mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10 (22) 509451 9.00-22.00 (pauză 12.00-12.30, 15.00-16.00, 19.00-19.30)

4 Agenţia nr.2 a sucursalei Miron Costin mun. Chişinău, str. Mihai Sadoveanu, 20/1 (22) 922383 9.00-23.00 (pauză 12.00-12.30, 16.00-17.00, 19.00-19.30)

5 Agenţia nr.4 a sucursalei Miron Costin mun. Chişinău, bd. Moscova, 19 (22) 311230 9.00-23.00 (pauză 12.00-12.30, 16.00-17.00, 19.00-19.30)

6 Agenţia nr.1 a sucursalei nr.2 Chişinău mun. Chişinău, bd. D. Cantemir, 6 (22) 207900 9.00-22.30 (pauză 12.00-12.30, 14.00-15.00, 18.00-18.30)

7 Agenţia nr.1 a sucursalei nr.4 Chişinău mun. Chişinău, bd. Dacia, 80/3 (22) 525419 24/24 (pauză 13.00-14.00)

8 Agenţia nr.3 a sucursalei nr.10 Chişinău mun. Chişinău, bd. Moscova, 1/3 (22) 303819 9.30-17.30 (pauză 12.00-13.00)

9 Agenţia nr.2 a sucursalei nr.12 Chişinău mun. Chişinău, str. Calea Moşilor, 4 (22) 303826 9.00-19.00 (pauză 12.00-12.30, 16.30-17.00)

10 Agenţia nr.1 a sucursalei nr.5 Chişinău mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 14/1 (22) 923250 9.00-19.00 (pauză 13.30-14.30)

Vă informăm, că BC"Moldova-Agroindbank"S.A. acordă diverse posibilităţi de achitare a serviciilor

locativ-comunale fără intermedierea sucursalelor sau agenţiilor băncii. Alegînd una din opţiuni: Internet

Banking, Mobile Banking, terminale multifuncţionale sau serviciul MAIB-FACTURA, aveţi posibilitatea

să achitaţi rapid şi în siguranţă toate plăţile comunale.

Prin intermediul sistemelor informatice de tipul Internet-Banking, clientul poate, din oficiu sau de la orice

dispozitiv cu acces la Internet, să efectueze operaţiuni bancare, precum:

•gestionarea conturilor bancare, inclusiv primirea extraselor de cont, a rapoartelor privind situaţia

 conturilor bancare;

•efectuarea plăţilor în moneda naţională;

•efectuarea plăţilor în valuta străină;

•efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;

•gestionarea transferurilor în cadrul Proiectelor salariale;

•obţinerea informaţiilor despre condiţiile şi termenele produselor bancare sau informaţii privind ratele

 de schimb valutar şi altă informaţie bancară.


