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Aprobat prin hotărârea Comitetului de Conducere, proces verbal nr.22 din 02.03.2022, în vigoare din 02.05.2022 

Nr. Tipul Cardului Mastercard  
Business / Visa Business 

DEBIT 

Mastercard  
Business/Visa Business  

DEBIT 

Mastercard  
Business/Visa Business 

DEBIT 

  Valuta contului de card: EUR USD MDL 

  

Condiţiile de emitere a cardului: 
1 Depunerea minimă iniţială pe contul de card 0.00/0.00 0.00/0.00 0.00/0.00 

2 Taxa de emitere a cardului 0.00 0.00 0.00 

3 Taxa de emitere urgentă a cardului (suplimentar 
la taxa de emitere a cardului) 

10.00 10.00 200.00 

4 Taxa anuală de administrare a fiecărui card * 25.00 25.00 500.00 

5 Perioada de valabilitate a cardului (ani)  4 4 4 

6 Sold minim în cont* 0.00/0.00* 0.00/0.00* 0.00/0.00* 

7 

Condiţii de reemitere a cardului: 
  Reemiterea cardului  în caz de expirare a 

termenului de valabilitate 
10.00 10.00 200.00 

  Reemiterea cardului în caz de pierdere, furt, 
deteriorare, compromitere, alte cazuri ⁶* 

15.00 15.00 225.00 

  

Tarife şi comisioane: 
8 Alimentarea contului de card:  

- în numerar în sucursală prin ordin de încasare 0.5% din sumă, min. 10 EUR 0.5% din sumă, min. 10 EUR 0.06% min. 5 MDL 

9 Alimentarea contului de card la bancomat 
maib: 

- - 0.00 MDL 

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

      

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

0.00 0.00 0.00 
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  - în diviziunile/ bancomatele maib pentru fiecare 
vizualizare următoare, efectuată în decursul unei 
luni calendaristice 

0.06 0.06 1.20 

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

0.50 0.50 10.00 

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

0.50 0.50 10.00 

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

0.00 0.00 0.00 

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

0.06 0.06 1.20 

10 

Modificarea PIN-codului: 
  - bancomatele maib 1 tranzacţie/lună -gratis, celelalte 

-1.00 
1 tranzacţie/lună -gratis, celelalte 

-1.00 
1 tranzacţie/lună -gratis, celelalte 

-20.00 

  - bancomatele altor bănci din Republica Moldova  1.00 1.00 20.00 

  - bancomatele altor bănci de peste hotare 1.00 1.00 20.00 

11 

Comision pentru decontare prin: 
  - bancomat  în diviziunile maib 1.00%+0.50 1.00%+0.50 1.00%+10.00 

  - Pos bancar în diviziunile maib 1.00%+0.50 1.00%+0.50 1.00%+10.00 

  - bancomatele altor bănci din Republica Moldova 1.20%+0.50 1.20%+0.50 1.20%+10.00 

  - Pos bancar în diviziunile altor bănci din Moldova 1.20%+0.50 1.20%+0.50 1.20%+10.00 

  - bancomatele altor bănci de peste hotare 1.20%+3.00 1.20%+3.00 1.20%+60.00 

  - Pos bancar în diviziunile altor bănci de peste 
hotare 

1.20%+3.00 1.20%+3.00 1.20%+60.00 

12 

Achitarea cumpărăturilor la comercianţi, 
inclusiv tranzacţii prin Internet: 

      

  - din Republica Moldova 0.00 0.00 0.00 

  - de peste hotarele Republicii Moldova 0.00 0.00 0.00 
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13 Înregistrarea în contul de card a sumelor transferate: 
  - din alte bănci din Republica Moldova  0.70% din sumă 

  - de peste hotarele Republicii Moldova în valută 
străină 

0.80% din sumă 

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

0.50% din sumă 

  - alimentarea contului prin ”credit-
voucher”/”original credit” 

1.50% din sumă  

  - prin intermediul sistemului de remitere de bani 
Unistream 

0.00 din sumă 

14 

Solicitarea mini-extrasului de cont:  
  - la bancomatele maib pentru primele 3 extrase, 

solicitate în decursul unei luni calendaristice 
0.00 0.00 0.00 

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

0.07 0.07 1.40 

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

0.00 0.00 0.00 

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

0.07 0.07 1.40 

15 

Solicitarea extrasului lunar de cont la sucursala băncii: 
  - extrasul lunar transmis prin e-mail 0.00 0.00 0.00 

  - fiecare extras suplimentar solicitat la sucursala 
băncii 

1.00 1.00 20.00 

  

Dobânzi: 
16 Dobânda variabilă la disponibilul din contul de 

card (inclusiv soldul minim din cont): 
În conformitate cu Politica 

 dobînzii în vigoare a băncii  

  

Alte condiţii: 
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17 Penalitate pentru descoperirea nepermisă de 
cont (dobînda aplicată la suma descoperirii 
nepermise din prima zi a înregistrării) 

20.00% anual 20.00% anual 40.00% anual 

18 Investigarea, contestarea  şi administrarea 
litigiilor cu privire la tranzacţiile  efectuate pe 
teritoriul R.M., per tranzacţie⁴** 

1.00 1.00 20.00 

19 Investigarea, contestarea  şi administrarea 
litigiilor cu privire la tranzacţiile  efectuate 
peste hotare, per tranzacţie⁴** 

10.00 10.00 200.00 

20 Blocarea cardului în caz de pierdere, furt, 
deteriorare 

0.00 0.00 0.00 

21 Comision pentru decontare prin sucursalele 
băncii fără prezentarea cardului 

1.00% din sumă 1.00% din sumă 1.00% din sumă 

22 Suma maximă de retragere lunară din 
bancomate/ În diviziuni ale băncii pe teritoriul RM 

În limita soldului disponibil 

23 Suma lunară de extragere din contul de card a 
numerarului în reprezentanţele bancare şi 
bancomate peste hotare ⁷ 

10 000 EUR 

 Note: 

1 Taxa anuală de administrare a fiecărui card se percepe după activarea cardul. 

2 Pentru întreprinderea deţinătoare de card Mastercard Business la contul acesteia poate fi emis adăugător cardul Visa Business şi invers. 

3 Eliberarea banilor numerar în oficiile şi bancomatele “MAIB” S.A. se efectuează numai în MDL. 

4 Comisionul pentru Investigarea, contestarea şi administrarea litigiilor cu privire la tranzacţiile efectuate peste hotare/pe teritoriul R.M. se reţine indiferent de 
rezultatele acestuia. Excepţie fac cazurile litigiilor rezultate din erorile tehnice ale bancomatelor/POS-terminalelor. Pot fi reținute comisioane suplimentare în 
conformitate cu tarifele sistemelor de plăți în cazul disputelor examinate de către Comisiile de Arbitraj ale acestora. 

5 Dacă valuta tranzacţiei diferă de valuta contului de card, convertirea sumei tranzacţiei se efectuează la cursul pentru operaţiuni cu carduri al băncii “MAIB” 
S.A. stabilit la data procesării tranzacţiei. 

6 Cu acceptul băncii, comisionul nu se percepe în cazul compromiterii cardului din alte cauze ce nu țin de responsabilitatea deținătorului de card. 

7 Limita stabilită pe cont de card de către Banca Naţională a R.M. şi se modifică în corespundere cu reglementările BNM. 

 


