
 

TARIFE ŞI COMISIOANE  PENTRU PERSOANE FIZICE AFERENTE OPERAŢIUNILOR DE DESERVIRE Aprobate: Comitetul de Conducere al băncii din 

CARDURILOR BANCARE  CARD INSTANT VISA CLASSIC  ALE BC "MOLDOVA-AGROINDBANK"                         12 februarie 2020 PV NR.53 

*În vigoare din  17 Februarie 2020.  
 S.A.  

Nr. Tipul Cardului  

Card Instant                     
Visa Classic                      

(Condiţii generale) 

Card Instant                       
Visa Classic  

(Depunătorilor/Beneficiarilor de 
credite/ Transferuri T2C) 

 Valuta contului de card: MDL MDL 

 Condiţiile de emitere a cardului:   
1 Depunerea minimă iniţială pe contul de card 220 0 
2 Taxa de emitere a cardurilor principale  100 0 
4 Taxa anuală de administrare a cardurilor principale  80 0 
5 Perioada de valabilitate a cardului (ani)  pînă la 4 pînă la 4 
6 Sold minim în cont 40 0 

 Tarife şi comisioane:  
8 Alimentarea contului de card în diviziunile Moldova-Agroindbank:  

 - în numerar în sucursală prin ordin de încasare** 0.00 0.00 

 - terminale de plată ale partenerilor băncii în conformitate cu tarifele  
prestatorului de serviciu 

în conformitate cu tarifele  
prestatorului de serviciu 

 - prin bancomat Cash In/ Terminalele de plată MAIB 0.00 0.00 

9 Vizualizarea (cu sau fără tipărirea) soldului contului de card:  

 
- în diviziunile/ bancomatele Moldova-Agroindbank pentru primele 5 vizualizări, 
efectuate în decursul unei luni calendaristice 

0.00 0.00 

 
- în diviziunile/ bancomatele Moldova-Agroindbank pentru fiecare vizualizare 
următoare, efectuată în decursul unei luni calendaristice 

1.20 1.20 

 - în diviziunile/bancomatele altor bănci din Republica Moldova (fiecare vizualizare) 10.00 10.00 

 
- în bancomatele/POS-terminalele băncilor de peste hotare (fiecare vizualizare) 

10.00 10.00 

 - prin canale de acces de la distanta pentru primele 30 vizualizari,efectuate în 
decursul unei luni calendaristice 

0.00 0.00 

 - prin canale de acces de la distanţă, pentru fiecare vizualizare următoare, 
efectuată în decursul unei luni calendaristice 

1.20 1.20 

10 Modificarea PIN-codului:  

 - bancomatele MAIB 1 tranzacţie/lună -gratis, celelalte - 
20.00 

1 tranzacţie/lună -gratis, celelalte - 
20.00 

 - bancomatele altor bănci din Republica Moldova  20.00 20.00 

 - bancomatele altor bănci de peste hotare 20.00 20.00 

11 Comision pentru decontare prin:  

 - bancomat  în diviziunile Moldova-Agroindbank 0.60 0.00 

 - Pos bancar în diviziunile Moldova-Agroindbank 1.00 0.00 

 - bancomatele altor bănci din Republica Moldova 0.50%+20.00 0.50%+20.00 

 - Pos bancar în diviziunile altor bănci din Moldova 0.50%+40.00 0.50%+40.00 

 - bancomatele altor bănci de peste hotare 1.20%+60.00 1.20%+60.00 

 - Pos bancar în diviziunile altor bănci de peste hotare 1.50%+60.00 1.50%+60.00 

 -Internet-banking - transferul din cont de card din resurse creditare sau overdraft 
neautorizat 1.90% 1.90% 

12 Achitarea cumpărăturilor la comercianţi, inclusiv tranzacţii prin Internet:  

 - din Republica Moldova 0.00 0.00 

 - de peste hotarele Republicii Moldova 0.00 0.00 

13 Înregistrarea în contul de card a sumelor transferate:  

 - din alte bănci din Republica Moldova (cu excepţia mijloacelor băneşti transferate 
din conturile persoanelor fizice şi a plăţilor pentru achitarea dividendelor, chiriei 
sau arendei) 

0.70% din sumă 0.70% din sumă 

 - de peste hotarele Republicii Moldova în valută străină* 

 
*Comisioanele și spezele băncilor străine/corespondente se aplică 
suplimentar la comisioanele BC "Moldova Agroindbank" SA 

0.80% din sumă 0.80% din sumă 



 

 - transferul la card prin intermediul sistemului internaţional de plăţi Visa 
Inc./MasterCard Inc. 

0.50% din sumă 0.50% din sumă 

 - Alimentarea contului prin „credit-voucher”/”original credit” 1.50% din sumă  1.50% din sumă  

 - prin intermediul sistemului de remitere de bani Unistream 0.00 din sumă 0.00 din sumă 

14 Solicitarea mini-extrasului de cont:   

 -la bancomatele Moldova-Agroindbank pentru primele 3 extrase, solicitate în 
decursul unei luni calendaristice 

0.00 0.00 

  -la bancomatele Moldova-Agroindbank pentru fiecare extras suplimentar, solicitat 
în decursul unei luni calendaristice 

1.40 1.40 

 -prin canale de acces de la distanta pentru primele 30 de solicitari,efectuate în 
decursul unei luni calendaristice 

0.00 0.00 

 -prin canale de acces de la distanţă, pentru fiecare solicitare următoare, efectuată 
în decursul unei luni calendaristice 

1.40 1.40 

 


