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PACHETUL DE PRODUSE DESTINAT CLIENȚILOR PRIVATE BANKING  
 

Nr. 
 
Tipul Pachetului  

MDL/EUR/USD 

Private 

1 Condiţiile pachetului 
1.1. Nr conturilor deschise in pachet 1 

1.2. Taxa lunară de administrare a pachetului (include taxa lunară de deservire a 
cardurilor incluse în pachet) 

01/ 1200 MDL / 60 EUR/USD    

1.3. Taxa lunară de administrare a pachetului adițional Pretul pachetului va depinde de tipul si numarul cardurilor incluse 

 

2 Cardurile și serviciile incluse în pachet2: 
 2.1. Cardurile incluse în pachet, inclusiv: 4 

 Mastercard World Elite 1  

 Mastercard Platinum / Visa Platinum 2  

 Amex Gold 1  

2.2. Asigurare + 
pînă la 500 mii EUR 

2.3. Concierge + 

2.4. Lounge Key/Mastercard Lounge3 + 

2.5. SMS-Notificare / Push notificare + 

2.6. Serviciul Fast Track + 

2.7. Serviciul livrare card   + 

2.8. Manager personal  + 
1 Taxa este 0 MDL în cazul deținerii unui cont de economii la termen în mărime de cel puțin 3 000 mii MDL (sau echivalent acestei sume în valută). 
2 Comisioanele și tarifele aferente cardurilor – conform Tarifelor și comisioane pentru deservirea contului și cardurilor PREMIUM BC "MAIB" S.A. pentru persoane fizice. 
3  Serviciul Lounge Key/Lounge Mastercard din aeroporturi se prestează pentru fiecare deținător al cardului Mastercard Platinum /Mastercard World Elite – gratuit nelimitat, pentru 

deținător al cardului Visa Platinum -  se prestează Serviciul Lounge Key - 2 vizite gratuit per an, celelalte 32 USD. Pentru fiecare însoțitor se percepe 32 USD.  
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PRODUSE NECREDITARE INCLUSE ÎN PACHET 
 

Nr/o Denumirea operaţiunii/serviciului prestat Valuta Mărimea Tarifului/comisionului Note explicative la aplicarea 
tarifului/comisionului 

1. Deschiderea şi deservirea conturilor curente 

1.1 Deschiderea contului curent in sucursalele bancii: 

1.1.1  - pentru rezidenţi/nerezidenti MN/VS  Gratuit   Max 3 conturi (MDL, EUR, USD) 

1.2 Eliberarea extrasului de cont/duplicatului extrasului de cont în subdiviziunea băncii: 

1.2.1 Eliberarea duplicatului extrasului din cont curent  MN Gratuit 
 

1.2.2 
Eliberarea certificatului privind existența/ soldul/ 
rulajele contului in regim normal 

MN Gratuit 

 

2. Operaţiuni cu numerarul 

2.1 Verificarea autenticității bancnotelor  

2.1.1 - în monedă naţională  
MN Gratuit 

 

2.1.2 - în valută străină:     

 

3. Decontări în moneda naţională 

3.1 Plăți/ transferuri din ordinul clientului:  
 
 
 

3.1.1 
 

- la alt cont propriu 
 

 
MN 

Gratuit 
3.1.2 
 

- în favoarea clienților băncii 
 

3.1.3 
 

- în favoarea clienților altor bănci 

 

4. Păstrarea bunurilor  

4.1. 

 

Păstrarea bunurilor în casete de siguranță incluse în pachet: 

 

4.1.1. casetă mică 
 

MN 

 
Gratuit* 
*Pentru contractarea a unei casete. 
 

Notă: Mărimea casetei de siguranță în dependență 
de înălțimea acestuia (cm): 

              a) casetă mică < 12 cm; 4.1.2. 
 

casetă medie 
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4.1.3. 
 

casetă mare 
 

              b) casetă medie > 12 cm şi < 30cm; 
              c) casetă mare > 30 cm. 
 

4.2 Păstrarea bunurilor în casete de siguranță extra pachet (achitarea lunară) 

4.2.1 casetă mică 

MN 

500 MDL 

Se încasează la momentul efectuării operațiunii. 
Inclusiv TVA 

4.2.2 casetă medie 700 MDL 

4.2.3 casetă mare 900 MDL 

4.3. Gaj aferent casetei de siguranță 
MN 2000 MDL/cheie 

Se încasează la momentul semnării contractului și se 
restituie clientului la returnarea cheii. Fără TVA. 

4.4 Penalitate pentru încălcarea obligațiunilor 
contractuale de păstrare a bunurilor în casete 
de siguranță 

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

Se încasează în momentul efectuării operațiunii 

 

5. Servicii electronice 

5.1 Deservire bancară la distanţă (Internet-Banking/Mobile-Banking/SMS-Banking) 

5.1.1. Internet-Banking/Mobile-Banking (BankFlex-Multychannel) 

5.1.1.1. Menţinerea şi deservirea lunară a conturilor 
bancare prin intermediul sistemului BankFlex-
Multychannel 

MN 

Gratuit 

 

5.1.1.2 Vizualizarea soldului MN Gratuit  

5.1.1.3 Obţinerea extraselor de cont: 
 

  

5.1.1.3.1 cont curent/de depozit MN 
Gratuit 

5.1.1.3.2 card MN 

5.1.1.4. 
 

Plați/ transferuri din ordinul clientului în monedă națională: 
 

 

5.1.1.4.1 
 

în conturile personale în cadrul băncii  
 

MN 
 

Gratuit 
5.1.1.4.2 
 

în conturile persoanelor terțe în cadrul băncii 
 

MN 
 

5.1.1.4.3 în favoarea clienţilor altor bănci (ordinar, bugetar 
inclusiv conturi personale) 

MN 
Gratuit 

5.1.2. SMS-Banking  (BankFlex-Multychannel) 

5.1.2.1. Iniţierea solicitărilor 
(informaţionale/tranzacţionale) 

MN conform tarifelor Operatorului   

5.1.2.2 Recepţionarea notificărilor MN Gratuit  
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5.2 eStatements 

5.2.1. Menţinerea şi deservirea lunară a conturilor 
bancare prin intermediul sistemului „eStatements” 

MN 
Gratuit 

 

 

5.3 SMS-NOTIFICĂRI 

5.3.1 Menţinerea şi deservirea lunară a conturilor 
bancare prin intermediul sistemului  

MN 
Gratuit 

 

 

6. Plăţi/transferuri programate 

6.1. 

 

Serviciul MAIB-SWEEP:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1 
 

transfer în monedă naţională 
 

MN Gratuit 
6.1.2 
 

transfer în valută străină 

6.2. 

 

Serviciul MAIB-PAY: 

 

6.2.1 
 

transfer în monedă naţională în favoarea clienţilor 
băncii 

 
MN 

Gratuit 
6.2.2 
 

transfer în monedă naţională în favoarea clienţilor 
altor bănci 

6.2.3 

 
transfer în valută străină în favoarea clienţilor 
băncii (în cazurile prevăzute de legislaţia 
valutară) 

6.3. 

 

Serviciul MAIB-FACTURA: 

6.3.1 
 

comision de deservire MN 
Gratuit 
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PACHETUL DE PRODUSE DESTINAT CLIENȚILOR PREMIUM BANKING  
 

Nr. 
 
Tipul Pachetului  

MDL/EUR/USD 

alto 

1 Condiţiile pachetului 
1.1. Nr conturilor deschise in pachet 1 

1.2. Taxa lunară de administrare a pachetului (include taxa lunară de deservire a 
cardurilor incluse în pachet) 

0 (1)(2)/ 300 MDL/ 15 EUR/USD 

1.3. Taxa lunară de administrare a pachetului adițional 0¹ / Pretul pachetului va depinde de tipul si numarul cardurilor incluse 

 

2 Cardurile și serviciile incluse în pachet3: 
 2.1. Cardurile incluse în pachet, inclusiv: 2 

 Mastercard World Elite extra pachet4  

 Mastercard Platinum / Visa Platinum 1  

 Amex Gold 1 

2.2. Asigurare + 
pînă la 50 mii EUR4 

2.3. Concierge + 

2.4. Lounge Key/Mastercard Lounge5    + 

2.5. SMS-Notificare / Push notificare + 

2.6. Serviciul Fast Track + 

2.7. Serviciul livrare card   + 

2.8. Manager personal  + 
1 Smart pricing: Taxa este 0 MDL daca sunt efectuate plățile fără numerar în valoare de minim 20000 MDL/ 1000 EUR / USD/ lună/cont, 
2 Taxa este de 0 MDL în cazul deținerii unui cont de economii la termen în mărime de cel puțin 1 500 mii MDL(sau echivalent acestei sume în valută), sau a unui credit cu soldul de cel puțin    

1 500 mii MDL.  
3 Comisioanele și tarifele aferente cardurilor – conform Tarifelor și comisioane pentru deservirea contului și cardurilor PREMIUM BC "MAIB" S.A. pentru persoane fizice. 
4 Cardul Mastercard World Elite poate fi emis extra pachet, cu taxa standard de 600 MDL / 30 EUR/USD, la care nu se aplica prevederile conform notei nr. 1 și 2.  
5 Asigurarea de pînă la 500 mii EUR, în cazul deținerii cardului extra pachet de tipul Mastercard World Elite. 
5 Serviciul Lounge Key/Lounge Mastercard din aeroporturi se prestează pentru fiecare deținător al cardului Mastercard Platinum /Mastercard World Elite – gratuit nelimitat, pentru 

deținător al cardului Visa Platinum -  se prestează Serviciul Lounge Key - 2 vizite gratuit per an, celelalte 32 USD. Pentru fiecare însoțitor se percepe 32 USD.  

 

 

 



maib | confidential 
este interzisă deţinerea, sustragerea, multiplicarea, distrugerea sau 

folosirea acestui act fără autorizarea băncii 

 

 

PRODUSE NECREDITARE INCLUSE ÎN PACHET 
 

 

 

Nr/o Denumirea operaţiunii/serviciului prestat Valuta Mărimea Tarifului/comisionului Note explicative la aplicarea 
tarifului/comisionului 

1. Deschiderea şi deservirea conturilor curente 

1.1 Deschiderea contului curent in sucursalele bancii: 

1.1.1  - pentru rezidenţi/nerezidenti MN/VS  Gratuit   Max 1 cont (MDL, EUR, USD) 

1.2 Eliberarea extrasului de cont/duplicatului extrasului de cont în subdiviziunea băncii: 

1.2.1 Eliberarea duplicatului extrasului din cont curent  MN Gratuit 
 

1.2.2 
Eliberarea certificatului privind existența/ soldul/ 
rulajele contului in regim normal 

MN Gratuit 

 

2. Servicii electronice 

2.1 Deservire bancară la distanţă (Internet-Banking/Mobile-Banking/SMS-Banking) 

2.1.1. Internet-Banking/Mobile-Banking (BankFlex-Multychannel) 

2.1.1.1. Menţinerea şi deservirea lunară a conturilor 
bancare prin intermediul sistemului BankFlex-
Multychannel 

MN 

Gratuit 

 

2.1.1.2 Vizualizarea soldului MN Gratuit  

2.1.1.3 Obţinerea extraselor de cont:     

2.1.1.3.1 cont curent/de depozit MN 
Gratuit 

2.1.1.3.2 card MN 

2.2 SMS-NOTIFICĂRI 

2.2.1 Menţinerea şi deservirea lunară a conturilor 
bancare prin intermediul sistemului  

MN 
Gratuit 

 


