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„Anexa nr.31
la Regulamentul cu privire la dezvăluirea
de către băncile din Republica Moldova
a informaţiei aferente activităţilor lor

Informaţie privind condiţiile de acceptare a depozitelor persoanelor fizice
de către BC „Moldova Agroindbank” S.A.
Tipurile de depozite, PERSOANE FIZICE

Denumirea
informaţiei
dezvăluite

1.Suma depozitului
(minimă/maximă)

CONT CURENT

-

CONT
CURENT
pentru
operaţiuni cu
carduri de
plată

-

2.Termenul de
acceptare a
depozitului
(la termen/
la vedere

3.Moneda de
acceptare a
depozitului
(lei
moldoveneşti/valută
străină)

4.Rata dobânzii
(flotantă/fixă),
metoda de calcul a
acesteia, precum şi
dreptul şi condiţiile
de modificare a
ratei dobânzii) a cel
puţin două exemple
reprezentative

CARD DE
PENSIE
pentru
pensionari
MILITARI

CARD DE
PENSIE,
CARD PENTRU
INDEMNIZATII
pentru copii şi/sau
alte prestaţii
sociale

Suma minimă
iniţială:
5 EUR /USD
Suma minimă:
500 EUR/USD

-

0% (flotantă)

CLASIC
(rată flotantă)

Suma minimă:
1000 MDL/
100 EUR/USD

365 zile
(la expirarea
termenului
30/60/90/180/365/
depozitul se
540/740/1095 zile
prelungeşte
automat pe un nou
termen)

-

MDL/VS

DEPOZIT DE
ECONOMII –
pentru lucrători
MIGRANŢI

MDL/EUR/
USD

MDL

1% -MDL
0.0% EUR/USD
(flotantă)

0% - pentru
sold zilnic 0% - pentru sold
mai mic de zilnic mai mic de
1000 MDL
250 MDL
1.50% 1.00% - pentru
pentru sold sold zilnic mai
zilnic mai
mare de 250
mare de
MDL
1000 MDL

EUR/USD

0,30% - EUR
0,50% - USD
(flotantă)

MDL/EUR/USD

CLASIC
(rata fixă)

Suma
minimă:
5000 MDL

180/365

MDL

MULTIOPȚIONAL
MOBILE
(disponibil doar prin
MAIBank)

MULTIOPTIONAL

Suma minimă:
1,000/25000 MDL/
100 /1000 EUR/USD

1095 zile
(la expirarea termenului, depozitul se
prelungeşte automat pe un nou termen

MDL/EUR/USD

0.75.%-5.25% 3.25%-3.50% 2.75%-3.00% MDL
MDL
MDL
0,0-1,25%- EUR 2.75%/3.75 0.15%-0.30-EUR 0.10%-0.25%-EUR
0,05-1,50%- USD
%
0,30%-0.40%-USD 0,20%-0.30%-USD
(flotantă)
(flotantă)
(flotantă)

PROFITABIL SENIOR

Suma minimă:
100 MDL

365 zile

MDL

4.25%
(flotantă)

CAPITAL+
(cu plata
lunară a
dobânzii)

CAPITAL+
(capitalizarea
dobânzii)

JUNIOR
INVEST

Suma
minimă:
Suma minimă: Suma minimă:
1,000 MDL/ 1,000 MDL/
100 MDL/
100
100 EUR/USD 50 EUR/USD
EUR/USD

740/1095 zile 740/1095zile

740/1095/1460
/>1825 zile

SENIOR CLASIC

Suma minimă:
1000 MDL/
100 EUR/USD

740 zile

MDL/EUR/USD

4,75-5,00%4.50%-4.75%- 4,50-5,25%MDL
MDL
MDL
0.600,50-0,75%- 0.60-1,00-EUR
1,00%EUR
EUR
1.00-1.35%0,75-1,00%0.75%-USD
USD
USD

5,00% - MDL
0,75% -EUR
1,25% - USD
(flotantă)
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5. Modalitatea (cu

sau fără
capitalizare) şi
termenul/
periodicitatea
de achitare a
dobânzii

6.Drepturile şi
condiţiile de
modificare a ratei
dobânzii

Anual/
capitalizare

lunar

Banca este în drept să diminueze (micşoreze) sau să majoreze dobânda, de la data stabilită conform deciziei sale, în raport cu evoluţia pieţei, informând despre aceasta Deponentul prin afişarea anunţului respectiv în sediul Băncii, pe pagina web a Băncii sau prin
intermediul mijloacelor mass-media, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de modificare. În cazul în care Deponentul nu îşi exprimă dezacordul până la intrarea în vigoare a modificărilor, acestea se consideră acceptate de către Deponent.

1. Înregistrarea în
cont a mijloacelor
băneşti (MDL),
transferate din alte
bănci din RM 0,7% din sumă
7.Comisioane, taxe
(cu excepţia
aferente deschiderii
mijloacelor
şi deservirii
transferate de la
contului de depozit
PF);
2.Eliberarea
numerarului – 1%
din sumă, min. 6
EUR (cont în VS)

8.Dreptul şi
modalitatea de
suplimentare sau
retragere parţială a
mijloacelor băneşti din
contul de depozit

Lunar/
capitalizare

lunar

1. Înregistrarea în cont a mijloacelor
băneşti (MDL), transferate din alte bănci
din RM - 0,7% din sumă (cu excepţia
Eliberarea numerarului - gratis, în condiţiile păstrării
mijloacelor transferate de la PF);
1. Înregistrarea în cont a mijloacelor băneşti
mijl. băneşti mai mult de 30 zile
2.Eliberarea numerarului – gratis, în
(MDL), transferate din alte bănci din RM - 1% din sumă, min. 6 EUR (cont în VS) în cazul
condiţiile păstrării mijl. băneşti mai mult
0,7% din sumă (cu excepţia mijloacelor
păstrării mijl. băneşti mai puţin de 30 zile
de 30 zile
transferate de la PF);
- 1% din sumă, min. 6 EUR (cont în VS)
în cazul păstrării mijl. băneşti mai puţin
de 30 zile

Se admit

Depuneri
suplimentare se
admit.
Retrageri parţiale
se admit după 180
Nu se admit depuneri suplimentare/
zile de la data
retrageri parţiale
constituirii
depozitului, cu
condiţia păstrării
soldului minim

Depuneri suplimentare se admit.
Retrageri parţiale se admit, cu condiţia
păstrării soldului minim

1. Înregistrarea în cont a
mijloacelor băneşti
(MDL), transferate din
alte bănci din RM 0,7% din sumă (cu
excepţia mijloacelor
transferate de la PF);
2.Eliberarea numerarului
– gratis, în condiţiile
păstrării mijl. băneşti
mai mult de 30 zile
- 1% din sumă, în cazul
păstrării mijl. băneşti
mai puţin de 30 zile

1. Înregistrarea în cont a mijloacelor băneşti
(MDL), transferate din alte bănci din RM 0,7% din sumă (cu excepţia mijloacelor
transferate de la PF);
2.Eliberarea numerarului – gratis, în condiţiile
păstrării mijl. băneşti mai mult de 30 zile
- 1% din sumă, min. 6 EUR (cont în VS) în
cazul păstrării mijl. băneşti mai puţin de 30
zile

Depuneri suplimentare se admit.
Retrageri parţiale nu se admit

Eliberarea numerarului gratis, în condiţiile
păstrării mijl. băneşti
mai mult de 30 zile
- 1% din sumă, min. 6
EUR (cont în VS) în
cazul păstrării mijl.
băneşti mai puţin de 30
zile

Nu se admit depuneri
suplimentare/
retrageri parţiale
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1.În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului
depozitului, dar mai devreme de 30 zile de la data constituirii depozitului, dobânda nu se
plăteşte.
2.În caz de restituire integrală a Depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea
termenului depozitului, 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 pentru ultimul termen de păstrare se restituie
prin reţinerea sumei respective de către Bancă din suma Depozitului.

9. Condiţiile de

rezilierere a
contractului de
depozit înainte de
termen

-

1. Actul de
identitate
10.Documentele pentru
2. Cerere de
deschiderea contului de
deschidere a
depozit
contului

-

-

1. Actul de identitate
2. Cerere de deschidere a contului
3. Cerere de emitere a cardului

-

1.În caz de restituire a
depozitului, indiferent
de motiv, înainte de
expirarea termenului
depozitului, dar mai
devreme de 30 zile de la
data constituirii
depozitului, dobânda nu
se plăteşte.
2.J20În caz de restituire
integrală a Depozitului,
indiferent de motiv,
înainte de expirarea
termenului depozitului,
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 pentru ultimul
termen de păstrare se
restituie prin reţinerea
sumei respective de
către Bancă din suma
Depozitului.
3.La deschiderea
depozitului se va
prezenta actul de
identitate şi legitimaţia
de pensionar.
4.Depozitul se oferă
pensionarilor, deţinători
ai CARDULUI DE
PENSIE, emis de
Moldova Agroindbank.

1.În caz de restituire a depozitului, indiferent
de motiv, înainte de expirarea termenului
depozitului, dar mai devreme de 30 zile de la
data constituirii depozitului, dobînda nu se
plăteşte.
2. În caz de restituire a depozitului, indiferent
de motiv, înainte de expirarea termenului
depozitului, dar după 30 zile de la data
constituirii depozitului, dobînda se calculează
şi se achită în cuantumul prevăzut de bancă
pentru conturile curente cu dobîndă ale
persoanelor fizice. Totodată, dobînda deja
plătită se restituie prin reţinerea sumei
respective de către bancă din suma
depozitului.
3. În caz de restituire a depozitului, indiferent
de motiv, înainte de expirarea termenului
depozitului, dar după 365 zile de la data
constituirii depozitului, dobînda se
recalculează şi se achită în mărime de 50% din
suma dobînzii calculate. Totodată, dobînda
deja plătită se restituie prin reţinerea sumei
respective de către bancă din suma
depozitului.

1.În caz de restituire a
depozitului, indiferent de
motiv, înainte de
expirarea termenului
depozitului, dar mai
devreme de 30 zile de la
data constituirii
depozitului, dobânda nu
se plăteşte.
2.În caz de restituire
integrală a Depozitului,
indiferent de motiv,
înainte de expirarea
termenului depozitului,
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 pentru
ultimul termen de
păstrare se restituie prin
reţinerea sumei
respective de către
Bancă din suma
Depozitului.
3.În caz de restituire a
depozitului, indiferent
de motiv, înainte de
expirarea termenului
depozitului, dar după
365 zile de la data
constituirii depozitului,
dobînda se recalculează
la rata dobînzii pentru
depozitul „Clasic” pe
1. Actul de identitate
2. Legitimaţia de
pensionar
3.Cerere de deschidere a
contului
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1) Metoda de calcul a valorii ratei dobânzii:
La determinarea dobânzii se ia în calcul soldul zilnic efectiv al contului de depozit la data de calcul, aplicând următoarea formulă:
S = P * i / K / 100 , unde:
S – suma dobânzilor calculate;
P – soldul efectiv al contului de depozit;
i – rata dobânzii în vigoare la data de calcul;
K – numărul de zile calendaristice în anul gestionar.
Exemplu de calcul al valorii dobânzii:
Exemplul nr. 1:
Soldul depozitului: 10 000 MDL
Rata dobânzii la data de calcul: 16,25% anual (rata dobânzii pentru depozitul CLASIC pe termen de 180 zile, rată flotantă)
Numărul de zile calendaristice în anul gestionar: 365 zile Dobânda zilnică va constitui:
10 000 * 16,25/ 365 / 100 = 4,45 lei
Exemplul nr. 2:
Soldul depozitului: 10 000 EUR
Rata dobânzii la data de calcul: 2,0% anual (rata dobânzii pentru depozitul CLASIC pe termen de 180 zile, rată flotantă)
Numărul de zile calendaristice în anul gestionar: 365 zile Dobânda zilnică va constitui:
10 000 * 2,0/ 365 / 100 = 0,55 EUR.
2) Ghidul privind deschiderea/închiderea contului de depozit (inclusiv a contului curent)
Documentele necesare pentru deschiderea/modificarea/închiderea contului curent/contului de depozit sunt:
i) în cazul deschiderii contului personal de către client: actul de identitate al clientului.
ii) în cazul deschiderii contului de către o persoana împuternicită:
a) actul de identitate al persoanei împuternicite;
b) actul de identitate al clientului;
c) procura, ce atestă împuternicirea de deschidere a contului.
iii) în cazul deschiderii contului pe numele copilului minor:
a) actele de identitate ale părinţilor/înfietorilor/tutorilor;
b) actul de identitate al minorului;
c) certificatul de nastere al minorului;
d) în cazul în care părinţii/înfietorii/tutorii minorului nu locuiesc împreună, se prezintă documentul ce atesta acest fapt (cerificatul de divorţ sau alt document)
Modul de prezentare a documentelor:
a) actul de identitate al clientului/copilului minor/persoanei împutenicite se prezintă în original şi în copie;
b) actul de identitate al clientului se prezintă în copie autentificată notarial/supralegalizată/apostilată;
c) procura/alte documente confirmative se prezintă în original sau copia acesteia autentificată notarial/supralegalizată/apostilată.
Constituirea depozitului se efectuează prin deschiderea contului în baza cererii de deschidere a contului şi perfectarea contractului de depozit care conţine condiţiie de primire, perfectare şi restituire a depozitului, mărimea şi tipul dobânzii, precum şi ordinea de calculare şi plată a
dobânzii.

Stratan
Aliona
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