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Tarifele și comisioanele aplicate de BC Moldova-Agroindbank " SA la produsele creditare
prestate persoanelor juridice
în vigoare din 12.07.2021
Nr/o
A
I.

Denumirea operaţiunii/
serviciului prestat
1
Produse creditare

Mărimea tarifului

Notă

2

3

Conform contractului de credit

Se încasează la data acordării creditului/ primei tranşe a
creditului.
Se aplică după caz şi se încasează lunar pentru sumele
nevalorificate.
Se aplică după caz, în dependenţă de scopul creditului şi
resursele atrase.

2% din suma creditului prelungit/ renegociat

Se încasează în ziua prelungirii /renegocierii creditului.

1% din suma rambursată anticipat

Se încasează la data rambursării anticipate a creditului.

0.25% din soldul creditului

Se încasează la data efectuării modificărilor, inclusiv a
graficului de achitare a creditului.

Conform contractului de credit

Se încasează la data majorării liniei de credit din limita
datoriei maximale zilnice majorate

Comision pentru acordarea creditului

1

Comision angajament

2

Comision pentru administrarea creditului

3

5

Comision pentru prelungirea/negocierea
creditului
Comision pentru rambursarea anticipată
(cu excepţia producătorilor agricoli)

6

Comision pentru modificarea condițiilor
contractuale, inclusiv a graficului de achitare

7

Comision pentru majorarea liniei de credit
revolving

4

Operaţiuni de factoring

II.

Operaţiuni de factoring

2
2.1

Comision pentru examinarea cererii de factoring

2.2

Comision de stabilire/majorare a limitei de
factoring

2.3

Comision de factoring

Comision de finanţare:
a factoring-ului domestic cu drept de regres şi a
2.4.1
factoring-ului internaţional

0.5% din suma cererii de factoring,
MDL, max. 500 MDL.

min 100

Se încasează în ziua primirii cererii de factoring.
Se încasează la momentul semnării contractului de factoring.
Mărimea comisionului va depinde de suma tranzacţiei,
relaţiile de afaceri cu debitorii şi istoria creditară a
clientului.
Se încasează la momentul acceptării facturii. Mărimea
comisionului va depinde de suma tranzacţiei, relaţiile de
afaceri cu debitorii şi istoria creditară a clientului. Pentru
factoringul fără drept de regres, mărimea comisionului va fi
aplicat la cota lui maximă.

0.5%-1% din limita stabilită/ majorată

0.5%-2% din valoarea facturii acceptate

2.4.

2.4.2 a factoring-ului domestic fără drept de regres
2.5

Penalitate pentru neachitarea valorii facturii la
scadenţă

2.6

Comision de refactoring

III.

OPERAȚIUNI DOCUMENTARE 2

1

Garanţii

1.1

Emiterea garanţiei:

1.1.1

asigurată cu mijloace băneşti/ contragaranţia
organizaţiilor financiare internaţionale

1.1.2

asigurată cu alt tip de gaj:

1.1.2.1 comision de examinare a documentelor

1.1.2.2 comision de garantare
1.1.3

Se va aplica din ziua creditării contului Aderentului până la
data scadenţei plăţii, inclusiv.
rata dobânzii la creditele cu termen de până la 1 an Se va aplica din ziua creditării contului Aderentului până la
plus 2 puncte procentuale
data scadenţei plăţii, inclusiv.
plus 3 p.p. aplicate la mărimea comisionului de
Se va aplica la suma plății restante, din ziua imediat
finanţare
următoare a scadenţei facturii până la data achitării facturii.
Se încasează la momentul înaintării cererii de achitare a
1% din suma facturilor
datoriei aferente facturii expirate.
rata dobânzii la creditele cu termen de până la 1an

2% anual, min. 200 MDL
1% anual, min. 50 EUR
1% din sumă,
min. 100 MDL - max. 1000 MDL
1% din sumă,
min. 10 EUR - max. 80 EUR
negociabil,
min. 3% anual, min. 250 MDL
negociabil,
min. 3% anual, min. 70 EUR

Se încasează în ziua prezentării pachetului de documente
necesar pentru acordarea garanţiei.

Se încasează la momentul emiterii/ lunar/ la scadenţă pentru
întreaga perioadă de valabilitate.

neasigurate cu gaj:

1.1.3.1 comision de examinare a documentelor
1.1.3.2 comision de garantare

1% din sumă,
200 MDL
0.5% lunar, min. 100 MDL

0,2% din sumă,
min. 10 MDL - max. 1000 MDL
0,3% din sumă,
min. 20 EUR - max. 300 EUR
200 MDL/ 50 EUR

1.2

Executarea garanţiei

1.3

Modificarea/ anularea garanţiei

1.4

Avizarea garanţiei primite

100 MDL/ 50 EUR

1.5

Avizarea modificării/ anulării garanţiei
Perfectarea, coordonarea cu banca străină a draftului de garanţie bancară

50 MDL/ 30 EUR

1.6

Se încasează la momentul emiterii/ lunar/ la scadenţă pentru
întreaga perioadă de valabilitate.

30 EUR

min. Se încasează în ziua prezentării pachetului de documente
necesar pentru acordarea garanţiei.
Se încasează lunar, din prima lună de utilizare a garanției
sau integral pentru întreaga perioadă de valabilitate la data
emiterii garanției.

Se încasează la data efectuării operaţiunii.

Se încasează la data efectuării operaţiunii.

Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.
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2

Acreditive documentare (inclusiv Stand-By)

2.1
2.1.1

Acreditive de import
Emiterea acreditivului:

2.1.1.1 asigurat cu mijloace băneşti

0.3% din sumă,
min. 50 EUR max 500 EUR

Se încasează la momentul emiterii/ lunar pentru întreaga
perioadă de valabilitate.

0.5% din sumă,
min. 10 EUR, max. 80 EUR

Se încasează în ziua prezentării pachetului de documente
necesar pentru examinarea posibilităţii finanţării
acreditivului.

2.1.1.2 asigurată cu linie de credit:
a) comision de examinare a documentelor

b) comision de angajament
2.1.2

Controlul documentelor şi plata

2.1.3

Modificarea acreditivului

2.1.4

Anularea înainte de termen

2.1.5

Comision pentru discrepanţe în documente

2.1.6

Perfectarea, coordonarea cu banca străină a draftului de acreditiv bancar

2.2

confirmat de o bancă străină
2%-3% anual, min 70 EUR
neconfirmat - 1% anual, min 50 EUR
0.2% din sumă,
min. 30 EUR - max. 300 EUR
30 EUR
30 EUR

Se încasează la momentul emiterii/ lunar pentru întreaga
perioadă de valabilitate.
Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
Se încasează la momentul primirii cererii de anulare.

50 EUR/ set de documente

Se percepe din plata contravalorii documentelor.

30 EUR

Se încasează la momentul efectuării tranzacţiei.

Acreditive de export

2.2.1

Avizarea acreditivului

2.2.2

Avizarea modificării/ anulării

2.2.3

Controlul documentelor
Transferul acreditivului în favoarea altui
2.2.4
beneficiar
2.2.5 Confirmarea acreditivului:
asigurat cu mijloace băneşti/ garanţia organizaţiilor
2.2.5.1
financiare internaţionale
2.2.5.2 în baza liniilor deschise băncilor străine
3

Incasso-uri documentare

3.1

Remiterea documentelor contra plată/ acceptare

3.2

Avizarea incasso-ului

3.3

Controlul documentelor şi plată/ acceptarea

3.4

Modificarea condiţiilor

0.2% din sumă,
min. 30 EUR, max. 300 EUR
30 EUR
30 EUR/ set de documente
0.2% din sumă,
min. 30 EUR - max. 300 EUR
1% anual, min 50 EUR

Se încasează la moment sau din încasările ulterioare.
Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.
Se încasează la moment sau din încasările ulterioare.

Se aplică trimestrial sau la scadență.

2% - 3% anual, min. 100 EUR
0.2% din sumă,
min. 30 EUR - max. 200 EUR
40 EUR
0.25% din sumă,
min. 30 EUR - max. 200 EUR
40 EUR

Se încasează la momentul efectuării operaţiunii.

3.5
40 EUR
Restituirea documentelor neplătite/ anularea
Notă:
1. În cazul tranzacţiei asigurate cu gaj, suplimentar la comisioanele enumerate se va încasa taxa de evaluare a gajului, în cazul efectuării evaluării (reevaluării) de către specialiştii
băncii, conform taxelor specifice.
2. Comisioanele băncii străine se vor aplica suplimentar la comisioanele MAIB. În cazul transmiterii mesajului prin SWIFT se va aplica suplimentar Comisionul pentru serviciul
SWIFT.

