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Nr/o

în vigoare din 15.12.2021
Denumirea operaţiunii/
serviciului prestat

A

1

Mărimea tarifului

Notă

2

3

I.
Cont curent
1.1

Deschiderea contului curent

1.1.1

1.2

Deschiderea și gestionarea contului
curent "Fond electoral", ”Grup de
inițiativă”
Identificarea persoanelor cu drept de
semnătură prin întocmirea Fişei cu
specimene de semnături şi amprenta
ştampilei

1.3

Administrarea lunară a contului curent

1.4

Eliberarea Extrasului de cont:

1.4.1

în format electronic prin "serviciul Extrase
Electronice"

1.4.2

pe suport de hârtie, la solicitarea
clientului:
pentru ziua precedentă

1.4.2.1
1.4.2.2

pentru luna precedentă

100 MDL - rezidenți
200 MDL - nerezidenți
5000 MDL
50 MDL/ semnătură - în oficiul băncii
250 MDL/ semnătură - în oficiul clientului

35 MDL/cont

Se încasează la momentul deschiderii contului, cu
excepția contului curent cu card ataşat (2258).
Se încasează la momentul deschiderii contului.
Se percepe la data perfectării fișei cu specimene
pentru fiecare semnătură aplicată, inclusiv dacă
aparține aceleiași persoane.

Se încasează lunar. Nu se aplică pentru:
1. Gospodăriile Ţărăneşti în cazul dacă nu sunt rulaje
în conturi;
2. Contul curent cu card ataşat (2258).

gratuit

10 MDL

Se încasează la momentul solicitării.

30 MDL
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1.4.2.3

pentru perioada de până la o lună din:

i.

ultimele 6 luni

50 MDL

ii.

ultimele 12 luni

100 MDL

1.41

ce depăşeşte ultimele 12 luni până la 60
luni
Eliberarea certificatului

1.4.11

în regim normal, privind:

1.4.11.1

existența contului şi/sau soldului contului

1.4.11.2

rulajele contului până la 12 luni

1.4.11.3

rulajele contului ce depășește perioada
de 12 luni
confirmarea soldurilor pentru auditul
extern
alte certificate aferente gestionării
conturilor

200 MDL

1.4.12

în regim de urgenţă (pe parcursul zilei
operaţionale)

50 MDL

1.5

Închiderea contului curent:

iii.

1.4.11.4
1.4.11.5

1.6

II.
2.1

Transferul contului curent în altă
sucursală a băncii

150 MDL

Se încasează la momentul eliberării certificatului, fără
anexarea extrasului de cont.

100 MDL

200 MDL

Se încasează suplimentar la comisionul privind
eliberarea certificatului în regim normal (pct.1.4.11)

monedă naţională

valută străină

350 MDL

25 EUR

1. Se încasează la momentul închiderii contului,
inclusiv cu card atașat.
2. În cazul închiderii contului la iniţiativa băncii se
încasează pentru contul în MDL – până la 350 MDL,
pentru contul în VS – până la 25 EUR, în limita
soldului disponibil, inclusiv la lichidarea întreprinderii.

gratuit

Operaţiuni de încasări și plăți în MDL
Înregistrarea în cont (virament)

gratuit

3

maib | public
document creat în cadrul băncii

TARIFELE ȘI COMISIOANELE APLICATE DE BC ”MAIB” SA
LA PRODUSELE/ SERVICIILE NECREDITARE PRESTATE PERSOANELOR JURIDICE

2.2

Executarea ordinelor de plată:

2.2.1
2.2.2

în favoarea clienţilor băncii (inclusiv la
contul propriu deschis în cadrul băncii)
în favoarea clienţilor altor bănci

2.2.3

în regim de urgenţă

2.2.4

plăţi în pachet

2.2.5

2.2.6.1

Transferul mijloacelor băneşti la contul
propriu deschis în altă bancă
Transferul mijloacelor băneşti din contul
curent al persoanei juridice la contul
curent/ de card/ de depozit al persoanei
fizice (în afara proiectului salarial):
în favoarea clienţilor băncii

2.2.6.2

în favoarea clienţilor altor bănci

2.3

Perfectarea documentelor de plată

2.4

exclus

2.5

exclus

2.6

Anularea/ modificarea documentului
de plată

2.7

Acordarea asistenţei în căutarea
sumelor
Executarea ordinului incasso

2.2.6

2.8
2.9

Recepționarea plăților în favoarea
persoanei juridice

2.9.1

Plăți recepționate de la persoane fizice

2.9.2

Plăți recepționate prin SADD de la
persoane juridice (inclusiv pentru
serviciile MPAY)

2.10

pe suport hârtie

prin Internet Banking

10 MDL

2 MDL

20 MDL (pentru sume ≤ 50 mii MDL)
25 MDL (pentru sume > 50 mii MDL)
30 MDL

3.5 MDL (pentru sume ≤ 50 mii MDL)
5 MDL (pentru sume > 50 mii MDL)
15 MDL

-

2 MDL/plată în pachet

1%,
min. 25 MDL - max. 100 MDL

3.5 MDL (pentru sume ≤ 50 mii MDL)
20 MDL (pentru sume > 50 mii MDL)

Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.

Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.

0.5%, min. 25 MDL - max. 100 MDL
3.5 MDL (pentru sume ≤ 50 mii MDL)
20 MDL (pentru sume > 50 mii MDL)
50 MDL

0.5%, min. 25 MDL - max. 100 MDL

Se încasează în momentul solicitării de către client a
anulării/modificării.

60 MDL
35 MDL/tranzacţie

Se încasează la momentul solicitării clientului.
Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.

20 MDL

Se percepe în temeiul condițiilor stipulate în
contractul de colaborare.
Conform contractului de colaborare.
Standard - 2%, min. 5 MDL - max. 50 MDL per tranzacţie
Conform contractului de colaborare.
Standard - 1.5% din sumă, min. 10 MDL
pe suport hârtie

prin Internet Banking

Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.
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Transferul salariilor în cadrul
proiectului salarial
2.11

Debitarea directă

2.11.1

Primirea ordinului de debitare directă

2.11.2

Executarea ordinului în favoarea:

2.12

Transferuri automate:

2.12.1

Serviciul MAIB-SWEEP

2.12.2

Serviciul MAIB-PAY în favoarea:

2.12.2.1

Modificarea graficului de plăţi

III.

Înregistrarea în cont (virament)

3.2

Executarea ordinelor de plată valutare
în favoarea:
clienţilor băncii

3.2.2
3.3
3.4
3.5

0.5% din sumă

clienţilor băncii
10 MDL

clienţilor altor bănci
15 MDL

Se încasează de la plătitor la momentul efectuării
tranzacţiei.

în monedă naţională
2 MDL/tranzacţie
clienţilor băncii
2 MDL/tranzacţie

în valută străină
3 EUR/tranzacţie
clienţilor altor bănci
4 MDL/tranzacţie*

Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.
*În cazul transferului soldului contului la alt cont
deţinut în altă bancă se aplică suplimentar comisionul
din pct. 2.4
Se încasează pentru fiecare modificare.

10 MDL

clienţilor altor bănci, inclusiv la contul
propriu deschis în altă bancă:
Perfectarea documentelor de plată

gratuit
pe suport de hârtie
10 EUR

prin Internet Banking
5 EUR

0.30% din sumă,
min. 30 EUR - max. 250 EUR

0.25% din sumă,
. min. 25 EUR - max. 250 EUR
100 MDL

Transferul la contul propriu deschis în
pe suport de hârtie
prin Internet Banking
cadrul băncii
5 EUR
2 EUR
Comisionul băncii corespondente (pentru ordinele de plată cu opţiunea OUR şi SHA):

3.5.1

în USD

3.5 EUR

3.5.2

în USD cu opţiunea FULL PAY

25 USD

3.5.3

Se încasează de la beneficiar la momentul primirii
spre executare a documentului.

15 MDL

Operaţiuni de încasări și plăți în valută străină

3.1

3.2.1

0.8% din sumă

în EUR şi alte valute
(cu excepţia RON, RUB, UAH)

Se percepe la momentul efectuării tranzacţiei.
La comisioanele din pct.3.2.2 se achită adiţional
comisioanele din pct.3.5 (după caz) şi din pct.3.6.

15 EUR
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3.5.4

în RON, RUB, UAH

2 EUR

3.6

Serviciu SWIFT

7 EUR

3.7

Modificarea, anularea, returnarea,
redirecţionarea, investigarea sau
confirmarea ordinului de plată valutar
Emiterea confirmării privind serviciul
SWIFT
Recepţionarea plăţilor în favoarea
persoanei juridice (în cazurile permise
de legislaţia valutară)

50 EUR

Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.
Suplimentar se achită comisioanele băncii străine.

5 EUR

Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.

3.8
3.9

IV.

Se percepe în temeiul condițiilor stipulate în
contractul de colaborare.

Operaţiuni cu numerar

4.1

Depunerea numerarului:

4.1.1

la ghișeele băncii:

4.1.2

prin genţi sigilate la ghișeele băncii

4.2

Retragerea numerarului la ghișeele
băncii:
exclus

4.3

Conform contractului de colaborare.

în monedă naţională
0.06% min. 5 MDL*

în valută străină
0.5% din sumă, min. 10 EUR

0.03% din sumă, min. 3 MDL
în monedă naţională
1.5% din sumă

*Pentru depunerile de monede divizionare în sumă
mai mare de 25 MDL (cu excepţia schimbării
nominalului bancnotelor în monedă naţională) se
reține 10% din sumă.
Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.

în valută străină
1% din sumă, min. 5 EUR

1.5% din sumă, min. 10 MDL

4.6

Încasarea plăţilor pentru serviciile
MPAY
Încasarea plăţilor în favoarea
brokerilor vamali
Serviciul de încasare

4.6.1

Colectarea numerarului de la clienți

Conform contractului.

Se încasează lunar. Include TVA.

4.6.2

Livrarea numerarului către clienți

Conform contractului.

Se încasează lunar. Include TVA.
Suplimentar se aplică comisionul pentru retragere
numerar (pct.4.2).

4.6.3

exclus

4.4
4.5

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii
pentru fiecare plată recepţionată.

1.5% din sumă, min. 10 MDL
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4.8

Renumărarea sumelor din genţile
sigilate
Agent de plată

4.8.1

Distribuirea plăţilor

4.8.2

Modificarea datelor beneficiarului

4.8.3

Prezentarea informației aferent serviciului

4.7

2.5% din sumă, min. 50 MDL, max. 300 MDL

2% din suma contractului, min. 500 MDL
10 MDL/modificare

Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.

Se încasează în cel mult 30 zile de la data semnării
contractului.
Se încasează la momentul efectuării modificării.

100 MDL

Se încasează la momentul prezentării informației.

V.
Servicii electronice
5.1

Internet Banking

5.1.1

Deservirea conturilor bancare prin aplicaţia BankFlex:

5.1.1.1

modulul Standard

50 MDL

Se încasează lunar conform prevederilor contractului.

5.1.1.2

modulul Extins

70 MDL

Se încasează lunar conform prevederilor contractului.
Include serviciile modulului Standard CIB și acces la
protocolul EASI (integrat în 1C, MAIBusiness).

5.1.1.3

modulul Proiect salarial

25 MDL

Se încasează lunar conform prevederilor contractului.
Se aplică clienţilor abonaţi doar la modulul Proiect
salarial, serviciu gratuit pentru instituţiile bugetare.

5.1.2
5.1.3

Generarea extrasului de cont cu o
vechime:
Eliberarea certificatului cheii publice

5.1.4

exclus

5.2

Extras electronic

5.2.1

Deservirea lunară a conturilor bancare
prin aplicaţia eStatements

≤60 zile
Gratuit

>60 zile
35 MDL
100 MDL per certificat

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

gratuit
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5.3

Deservirea lunară a conturilor bancare
prin SMS Notificări

20 MDL

Se încasează lunar.

VI.
Serviciul Cont Escrow (Cont fiduciar de sechestru)
6.1

Deschidere Cont Escrow

6.2

Înregistrarea mijloacelor băneşti în
Contul Escrow

6.3

Înregistrarea mijloacelor băneşti în
Contul Escrow în cadrul Proiectului
"Plăţi în avans", realizat în colaborare
cu AIPA

VII.

gratuit
0.5% din sumă, min. 1,000 MDL/100 EUR, max. 10,000 MDL/500 EUR

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

0.5% din sumă,
min. 250 MDL - max. 2,500 MDL

Păstrarea bunurilor:

7.1

Pachetul "CASETA DE SIGURANŢĂ":

7.1.1

Păstrarea bunurilor în casete de siguranţă (achitarea lunară):

7.1.1.1

casetă mică ≤ 12 cm

500 MDL/lunar

7.1.1.2

casetă medie >12 şi <30cm

700 MDL/lunar

7.1.1.3

casetă mare ≥ 30 cm

900 MDL/lunar

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
Include TVA.

7.1.1.4

Transferul în monedă naţională în
favoarea clienţilor băncii în cadrul
serviciului "MAIB-PAY"

gratuit

Pentru achitarea lunară a remuneraţiei băncii aferente
păstrării bunurilor în casete de siguranţă.

7.2

Gaj aferent casetei de siguranţă

2000 MDL/cheie

Se încasează la momentul semnării contractului şi se
restituie clientului la returnarea cheii.

7.3

exclus

7.4

exclus
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7.5

Penalitate pentru încălcarea
obligațiilor contractuale de păstrare a
bunurilor în casete de siguranţă

500 MDL pentru fiecare lună, după depășirea termenului de păstrare (de la 1
la 30 zile, luna se va considera completă)

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

VIII.
Alte comisioane
8.1

exclus

8.2

exclus

8.3

Eliberarea duplicatului documentului
de plată primar

25 MDL

8.4

Emiterea extrasului de cont în format
SWIFT MT940/ MT950

50 EUR/lună

Transmiterea documentelor la extern
costul de facto
prin poşta recomandată/ express (DHL,
UPS, etc.)
Cheltuieli de corespondenţă suportate
8.6
Conform tarifelor telef. şi poştale
de bancă în procesul de negociere şi
deservire
Notă: Comisioanele şi spezele băncilor străine se aplică suplimentar la comisioanele BC "MAIB" S.A.
8.5

Se încasează la momentul eliberării documentului.

Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.
Se încasează la moment sau la finalizarea tranzacţiei
(refacturare).
Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei
(refacturare).
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