Aprobat prin Decizia CM
B.C. "EXIMBANK" S.A. din 12.08.2020
În vigoare din 17.08.2020

TARIFE DE BAZĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE
Aplicate pentru produsele și serviciile oferite de Banca Comercială EXIMBANK.S.A.
(cu excepția tarifelor privind emiterea și deservirea cardurilor de plată)
Operațiuni bancare

I.

Deschiderea conturilor curente, de card în MDL / valută străină

1.1.1

Pentru rezidenți

1.1.2

Pentru nerezidenți

1.2

Gestionarea conturilor curente în MDL / valută străină:

1.2.1

Cu rulaje în luna gestionară:

1.2.1.1

-

pentru rezidenți

1.2.1.2

-

pentru nerezidenți

1.2.2

Fără rulaje în luna gestionară

1.3

Operațiuni cu numerar (la ghișeele băncii)

1.3.1

Înregistrarea numerarului în cont :

1.3.1.1

În MDL

1.3.1.1.1

-

de la titularul de cont (inclusiv prin persoane împuternicite prin procură)

1.3.1.1.2

-

de la persoană fizică terţă

Gratis
50 EUR

35 MDL

5 EUR

-pentru un cont
-indiferent de numărul de conturi
-se percepe în MDL la curs BNM din
ziua efectuării operațiunii

-pentru un cont
-indiferent de numărul de conturi;
-se percepe din conturile în MDL în
ultima zi lucrătoare a lunii
-pentru un cont
-indiferent de numărul de conturi;
-se percepe din conturile în MDL în
ultima zi lucrătoare a lunii la cursul
BNM din ziua efectuării operațiunii

Gratis

Gratis
0,2% (min. 7 MDL, max. 50 MDL)

-din sumă
-se încasează la moment

În valută străină:

1.3.1.2.1

-

în USD şi EUR ( contribuţia în capitalul social )

1.3.1.2.2

-

în USD şi EUR ( cu excepţia contribuţiei în capitalul social )

1.3.2

Ridicarea numerarului

1.3.2.1

În MDL:

Gratis
0,5% (min. 5 USD / 5 EUR)

1.3.2.1.1

-

pentru achitarea salariului

1%

1.3.2.1.2

-

pentru deplasări

1%

1.3.2.1.3

-

pentru alte scopuri, inclusiv pentru procurarea producţiei agricole

1,3 %

1.3.2.2

În valută străină

1.3.3

Alte servicii

1.3.3.1

Servicii de încasare

1.3.3.2

Procurarea bancnotelor deteriorate în valută străină

1.3.3.3

Verificare autenticitate bancnote în MDL / valută străină

1 MDL

1.3.3.4

Schimb monede metalice în bancnote valută naţională

Gratis

1.4

Eliberarea extraselor din cont

1.4.1

Eliberarea extraselor din cont în format electronic

Gratis

1.4.2

Eliberarea extraselor din cont pe suport de hârtie

30 MDL

1.5

Completarea şi/sau autentificarea fişei cu specimene de semnături şi/sau
amprenta ştampilei

100 MDL

1.6

Operaţiuni de convertire (virament)

1.6.1

Cumpărarea şi vânzarea valutei străine contra MDL

La cursul dealerului la data operaţiunii

1.6.2

Convertirea unei valute străine în altă valută străină

La cross-cursul dealerului la data
operaţiunii

1.7

Inchiderea conturilor

1.7.1

Închiderea contului curent, inclusiv cont de card

1.7.2

Comision lunar de gestionare a mijloace bănești din conturile convențional
închise

II.
2.1

Notă

DESCHIDEREA ŞI GESTIONAREA CONTURILOR

1.1

1.3.1.2

Tarif / Comision

1% (min. 5 USD / 5 EUR)

-din sumă
-se încasează la moment

-din sumă
-se încasează la moment
-din sumă
-se încasează la moment
-din sumă
-se încasează la moment
-din sumă
-se încasează la moment

În bază de contract
10%

350 MDL /cont.
35 MDL

DECONTĂRI ÎN MONEDĂ NAȚIONALĂ

Plăţi/ transferuri din ordinul clientului:
-1-

-pentru fiecare bancnotă

-în cazul depunerii cererii de recepție
a extraselor electronice
-pentru o lună
-se incasează la momentul solicitării
clientului
-anexele sunt considerate documente
separate
-indiferent de numărul de semnături
-pentru 1 exemplar

Pentru conturile convenţional închise
- soldul din cont, max. 350 MDL / cont
-pentru fiecare cont convențional
închis

2.1.1

În alt cont propriu

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3
2.1.2

2.1.2.2

-

în conturile proprii deschise în altă bancă

-

în conturile proprii deschise în alte bănci comerciale pentru
răscumpărarea creditelor.

2 MDL

1%
(min. 10 MDL, max. 500 MDL)

2.1.3.2

Gratis

-

prin Sisteme Deservire Bancară la Distanţă, inclusiv din conturile de
card

2 MDL

-

pe suport hârtie

20 MDL

2.1.4.2

-

prin Sisteme Deservire Bancară la Distanţă, inclusiv din conturile de
card

3,5 MDL

-

pe suport hârtie

20 MDL

-

prin Sisteme Deservire Bancară la Distanţă, inclusiv din conturile de
card

20 MDL

-

pe suport hârtie

40 MDL

2.2

Înregistrarea mijloacelor băneşti, încasate prin virament:

2.2.1

În contul curent

Gratis

2.2.2

În cont de card de la acelaşi client

Gratis

2.3

Primirea şi executarea ordinelor incaso

III.

Decontări în valută străină/MDL în/din străinatate

3.1.1

Efectuate:

3.1.1.3

-pentru un document
-se încasează la momentul efectuării
operaţiunii, (regim obișnuit)
-inclusiv plățile trezoreriale

50 MDL

-pentru un document
-se încasează la momentul efectuării
operaţiunii (se procesează în timp de
1 oră)

-pentru un ordin

DECONTĂRI INTERNAȚIONALE

3.1

3.1.1.2

-pentru un document
-se încasează la momentul efectuării
operaţiunii

În regim de urgenţă

2.1.4.1

3.1.1.1

-se încasează la momentul efectuării
operaţiunii
-din sumă
-se percepe suplimentar la
comisioanele enumerate la pct. 2.1.3
; 2.1.4.
-se încasează la momentul efectuării
operaţiunii.

În favoarea clienţilor altor băncii

2.1.3.1

2.1.4

în conturile proprii deschise în aceeași bancă, prin Sisteme Deservire
Bancară la Distanţă, inclusiv din conturile de card

În favoarea clienţilor băncii

2.1.2.1

2.1.3

-

La dispoziţia clientului B.C. “EXIMBANK” S.A. în beneficiul altui client al B.C.
“EXIMBANK” S.A., inclusiv din conturile de card prin Sisteme Deservire
Bancară la Distanţă
Între conturile aceluiaşi client al B.C. “EXIMBANK” S.A., inclusiv din conturile
de card prin Sisteme Deservire Bancară la Distanţă

5 EUR / 5 USD
Gratis

La dispoziţia clientului B.C. “EXIMBANK” S.A. în beneficiul clientului altei bănci:

3.1.1.3.1

-

în USD / VNC

0,25% (min. 25 USD, max. 200 USD)

-(opţiunile OUR, SHA, BEN)

3.1.1.3.2

-

în EUR sau alte VLC

0,25% (min. 25 EUR, max. 175 EUR)

-(opţiunile OUR, SHA, BEN)

- Opțiunile de încasare a comisioanelor (se selectează direct în ordinul de plată):
• OUR - presupune că comisioanele băncilor plătitoare/corespondente/beneficiare se încasează separat de la plătitor. Nu se exclude însă posibilitatea ca
banca corespondentă să mai rețină un comision suplimentar din suma transferului;
• SHA – presupune că comisionul băncii plătitoare se încasează separat de la plătitor, iar comisioanele băncilor corespondente/beneficiare se reține din suma
transferului;
• BEN - presupune că comisioanele băncilor plătitoare/corespondente/beneficiare se rețin de acestea din suma transferului
3.1.2

Primite:

3.1.2.1

În cont curent

Gratis

3.1.2.2

În cont de card de la acelaşi client

Gratis

3.2

Solicitarea de modificare, completare sau returnare a unui transfer în valută străină, efectuat anterior:

3.2.1

În USD / VNC

50 USD

3.2.2

În EURO sau alte VLC

50 EUR

3.3

Returnarea plăţilor cu date eronate la solicitarea băncilor ordonatoare/corespondente

3.3.1

Returnarea transferurilor în USD si VNC cu date eronate băncilor ordonatoare

3.3.2

Returnarea transferurilor in EUR cu date eronate bancilor ordonatoare

3.4

Comision pentru SWIFT

3.4.1

Tranzacţii în Euro și alte VLC, altele decât USD

10 EUR

3.4.2

Tranzacţii în USD și în VNC

10 USD

3.5

Servicii Suplimentare

3.5.1

Confirmarea creditării contului beneficiarului la cererea clientului

3.5.2

Comisionul Băncii corespondente pentru plata în USD “Full value transfer”

3.5.3

Investigaţii referitoare la transferuri (interpelări către băncile din străinătate
după expirarea unei luni din momentul efectuării operaţiunii în valută străină)
la cererea clientului

80 USD

3.5.4

Eliberarea copiilor mesajelor SWIFT la cererea clientului

50 MDL

3.5.5

Comision pentru investigaţii aferente operaţiunilor în VLC

30 USD / 30 EUR

-pentru o investigație

3.5.6

Comision pentru investigaţii aferente operaţiunilor în VNC

30 USD

-pentru o investigație

3.5.7

Expedierea mesajelor 940

5 EUR

-pentru o pagină

0.20% din sumă
(min. 20 USD, max. 70 USD)
0.20% din sumă
(min. 20 EUR, max. 70 EUR)

80 USD
se percepe adăugător la comisionul
standard

-2-

-se percepe postfactum

-pentru o copie

3.5.8

Rambursarea cheltuielilor poştale, cheltuielilor suplimentare ale băncilor
corespondente, băncilor terțe

IV.

De facto

CREDITE

4.1

Examinarea cererii pentru acordarea creditului (persoane juridice şi persoane fizice care practică activitate de antreprenoriat):

4.1.1

Pentru solicitările în limita echivalentului a 300 mii EUR:

4.1.1.1

-

în MDL

300 MDL

4.1.1.2

-

în USD

20 USD

4.1.1.3

-

în EUR

20 EUR

4.1.2

Pentru solicitările ce depăşesc echivalentul a 300 mii EUR:

4.1.2.1

-

în MDL

1 000 MDL

4.1.2.2

-

în USD

50 USD

4.1.2.3

-

în EUR

50 EUR

4.2
4.3

Comision pentru modificarea clauzelor contractelor aferente produselor de
finanţare, inclusiv diminuarea dobânzii şi comisioanelor la solicitarea
debitorului (cu excepţia modificării/eliberării/substituirii gajului)
Comision pentru modificarea/eliberarea/substituirea gajului din iniţiativa
debitorului

500 MDL
1% (min. 1 000 MDL)
1,5%
(min. 2 000 MDL)

4.4

Comision pentru emiterea permisiunii de constituire a gajului/ipotecii ulterioare

4.5

Comision pentru prelungirea termenului de scadenţă a creditului

Conform deciziei Direcţiei Generale

4.6

Comision pentru acordarea creditelor

Conform deciziei Direcţiei Generale

4.7

Comision pentru administrarea creditului

Conform deciziei Direcţiei Generale

4.8

Rata dobânzii

Conform deciziei Direcţiei Generale

4.9

Rata dobânzii majorate (de întârziere)

4.10

Comision pentru rambursarea/ rezilierea anticipată a creditului

V.

150%

-din valoarea de gaj a bunului
-din soldul creditului

-din rata dobânzii stabilită în
contractul de credit

Conform deciziei Direcţiei Generale

DEZVOLTAREA INTERNAŢIONALĂ

5.1

Acreditive de export (inc. Stand-by)

5.1.1

Avizarea acreditivului

5.1.2

Avizarea acreditivului clientului altei bănci

50 USD/EUR

5.1.3

Modificarea/anularea acreditivului

30 USD/EUR

5.1.4

Confirmarea acreditivului

5.1.5

Verificarea documentelor în cazul acreditivelor utilizabile la Eximbank

5.1.6

Transferul acreditivului în favoarea altui beneficiar

5.1.7

Cerere de rambursare prin intermediul unor terţe bănci

50 USD/EUR

5.1.8

Soluţionarea discrepanţelor în documente la cererea beneficiarului

50 USD/EUR

5.1.9

Remiterea documentelor către banca desemnată fară verificarea acestora

5.2

Acreditive de import (inc. Stand-by)

5.2.1

Deschiderea acreditivelor /majorarea sumei

5.2.2

Modificarea/anularea acreditivului

5.2.3

Primirea și verificarea documentelor în cazul acreditivelor utilizabile la
Eximbank

5.2.4

Prezentarea documentelor cu discrepanţe (din contul beneficiarului)

5.2.5

Efectuarea plaţii în baza acreditivului

5.2.6

Eliberarea documentelor fără verificare

5.2.7

Confirmarea acreditivului de către bancă străină

5.3

Incasso de import

5.3.1

Avizarea incasso-lui

5.3.2

Remiterea documentelor/tratelor contra plată/accept

5.3.3

Modificarea condiţiilor incasso-lui

30 USD/EUR

5.3.4

Eliberarea documentelor pentru mărfuri expediate pe adresa Băncii

50 USD/EUR

5.3.5

Returnarea documentelor/tratelor, primite la incasso, dar neachitate/
neacceptate de către tras

30 USD/EUR

5.4

Incasso de export

5.4.1

Primirea și remiterea la extern a documentelor/tratelor la incasso

5.4.2

Modificarea condiţiilor incasso-lui

30 USD/EUR

5.4.3

Returnarea documentelor/tratelor trimise la incasso, dar neplătite/neacceptate
de către tras

30 USD/EUR

5.4.4

Interpelare cu privire la soarta documentelor

10 USD/EUR

5.5

Garanţii primite

0,15% (min. 30 USD/EUR,
max. 200 USD/EUR)

Preţ negociabil, (min. 100 USD/EUR)
0,2 % (min. 50 USD/EUR,
max. 300 USD/EUR)
0,2 % (min. 100 USD/EUR,
max. 500 USD/EUR)

-pentru un set de documente

15 USD/EUR+cheltuieli poșta rapidă

0,2 % (min. 50 USD/EUR,
max. 500 USD/EUR)
40 USD/EUR
0,2 % (min 50 USD/EUR,
max. 300 USD/EUR)
50 USD/EUR
0,25 % (min. 25 USD/EUR,
max. 150 USD/EUR)
10 USD/EUR
Comision de facto a băncii străine

30 USD/EUR
0,1 % (min. 20 USD/EUR,
max. 50 USD/EUR)

0,15 % (min. 20 USD/EUR,
max. 100 USD/EUR)

-3-

-pentru un set de documente

5.5.1

Avizarea garanţiei în favoarea clienților Băncii

5.5.2

Confirmarea garanţiei

5.5.3

Modificarea / anularea garanţiei

30 USD/EUR

5.5.4

Solicitarea executării garanţiei primite în favoarea clienţilor băncii

50 USD/EUR

5.5.5

Autentificarea şi remiterea către banca garant a scrisorii
beneficiarului cu privire la eliberarea de obligaţiuni pe garanţia bancară

15 USD/EUR

5.5.6

Autentificarea şi remiterea cererilor de plată la executarea garanţiilor bancare

50 USD/EUR

5.6

Garanţii emise

5.6.1

Emiterea garanţiei (prin SWIFT)

50 USD/EUR

5.6.2

Modificarea/ anularea garanţiei emise (prin SWIFT)

30 USD/EUR

VI.
6.1
6.1.1
6.1.2

Comision de aprobare a garanțiilor bancare :
Garanții bancare asigurate cu mijloace bănești din conturi nepurtătoare de
dobândă
Garanții bancare asigurate cu alte active (bunuri imobile, conturi purtătoare de
dobândă, etc.)
Garanții bancare asigurate cu contragaranții

6.2

Comision de garantare

6.2.2

Preţ negociabil (min. 100 USD/EUR)

GARANŢII

6.1.3

6.2.1

30 USD/EUR

Garanții bancare asigurate cu mijloace bănești din conturi nepurtătoare de
dobândă
Garanții bancare asigurate cu alte active (bunuri imobile, conturi purtătoare de
dobândă, etc.)

1,5 %
(min. 400 MDL/ 100 USD/ 100 EUR)
1%
(min. 500 MDL/ 100 USD/ 100 EUR)

x
0.25%
(min. 50 MDL/ 6 USD/ 6 EUR)
0.3 %
(min. 50 USD/EUR )

Garanții bancare asigurate cu contragaranții

6.3

Comisioanele băncilor terțe

6.4

Comision pentru majorarea termenului/sumei (se aplica la suma majorată)garanţiilor la cererea clientului

6.4.1

Garanții bancare asigurate cu mijloace bănești

6.4.2

Garanții bancare asigurate cu alte active

6.4.3

Garanții bancare asigurate cu contragaranții

6.5

Alte modificari/anularea garanției

6.6

Executarea garanţiei
-

În MDL

6.6.2

-

În USD/EUR

6.7

-

În MDL

6.7.2

-

În USD/EUR

VII.

1,5%
(min. 400 MDL / 100 USD / 100EUR)
1%
(min. 500 MDL / 100 USD / 100 EUR)
negociabil
300 MDL / 30 USD / 30 EUR
0,2%
(min. 100 MDL, max. 1 000 MDL)
0,3% (min. 20 USD/EUR,
max. 300 EUR/USD)
0,20% din sumă
(min. 200 MDL, max. 2 000 MDL)
0,20% din sumă (min. 30 USD/EUR,
max. 200 USD/EUR)

TARIFE PRIVIND ACTIVITATEA DE ACCEPTARE A CARDURILOR DE PLATĂ

7.1

Tarife de instalare POS terminal

7.1.1

Instalarea POS-terminalului

Gratis

7.1.2

Instruirea personalului privind efectuarea tranzacţiilor prin intermediul POSterminalului

Gratis

7.2

Tarife de tranzacţionare

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3
7.3.1

7.3.2

Comision de acceptare spre plată a cardurilor emise de bănci moldoveneşti
(% din suma cererii de autorizare)
Comision de acceptare spre plată a Cardurilor emise de bănci străine (% din
suma cererii de autorizare)
Suma minima a comisionului spre achitare lunar per POS terminal staţionar
(dial-up, ethernet, imprinter)
Suma minimă a comisionului spre achitare lunar per POS terminal portabil
(GPRS, WiFi)

2%
2,90% (min. 0,50 USD)
180 MDL
300 MDL

Penalităţi
Comision de pierdere, furt sau ieşire din funcţiune a echipamentului,
deteriorări vizibile mecanice, chimice sau altă natură, exploatare
necorespunzătoare a echipamentului (POS staţionar dial-up, ethernet,
imprinter)
Comision de pierdere, furt sau ieşire din funcţiune a echipamentului,
deteriorări vizibile mecanice, chimice sau altă natură, exploatare
necorespunzătoare a echipamentului (POS portabil GPRS, WiFi)

350 EUR

500 EUR

7.4

Altele

7.4.1

Recompensa pentru sechestrare card (cu excepţia cardurilor tip Cirrus
Maestro)

7.4.2

Comisioane de eliberare numerar prin intermediul POS-urilor din cadrul sucursalelor și agențiilor Băncii:

7.4.2.1

-

din contul de plăți deschise la EXIMBANK

7.4.2.2

-

din conturile de plăți deschise la alte bănci din Moldova

7.4.2.3

-

din conturile de plăți deschise la alte bănci din străinătate

7.4.3

-comision lunar
-comision lunar

Costul de facto

Primirea şi verificarea cererii de executare a garanției şi a documentelor aferente

6.7.1

-comision unic de la suma garantiei

negociabil

6.2.3

6.6.1

-comision unic de la suma garantiei

30 EUR

Conform Comisioanelor de
emitere/administrare carduri de plată
1,5% (min. 0,7 EUR)
2% (min. 3 EUR)

Comisioane de eliberare numerar prin intermediul ATM-urilor Băncii:
-4-

-comision unic de la suma garantiei
-comision unic de la suma garantiei

Conform Comisioanelor de
emitere/administrare carduri de plată

7.4.3.1

-

din contul de plăți deschise la EXIMBANK

7.4.3.2

-

din conturile de plăți deschise la alte bănci din Moldova

Gratis

7.4.3.3

din conturile de plăți deschise la alte bănci din regiunea Europa

1,5%

7.4.3.4

-

1,5%

7.4.3.5

-

din conturile de plăți deschise la alte bănci din străinătate, excepție
regiunea Europa, eliberare MDL
din conturile de plăți deschise la alte bănci din străinătate, excepție
regiunea Europa, eliberare USD/EUR

VIII.

1,5%

SERVICII PE PIAȚA DE CAPITAL

8.1

Efectuarea operaţiunilor cu Valori Mobiliare de Stat (VMS)

8.1.1

Procurarea VMS la licitaţie

8.1.1.1

Până la 50 000 MDL

8.1.1.2

De la 50 001 până la 100 000 MDL

8.1.1.3

De la 100 001 până la 200 000 MDL

8.1.1.4

De la 200 001 la 500 000 MDL

8.1.1.5

Mai mult de 500 000 MDL

8.1.2

Tranzacţionarea VMS pe piaţa secundară

8.1.2.1

Vânzarea/cumpărarea VMS pe piaţa secundară

8.2

Efectuarea operaţiunilor cu Valori Mobiliare Corporative (VMC)

8.2.1.1

Procurarea/Vânzarea VMC pentru rezidenţi

8.2.1.2

Până la 1000 MDL

8.2.1.3

De la 1001 până la 10 000 MDL

8.2.1.4

De la 10 001 până la 100 000 MDL

8.2.1.5

De la 100 001 la 250 000 MDL

1% din suma tranzacţiei

8.2.1.6

De la 250 001 la 500 000 MDL

0,90% din suma tranzacţiei

8.2.1.7

De la 500 001 la 1 000 000 MDL

0,80% din suma tranzacţiei

8.2.1.8

De la 1 000 001 la 10 000 000 MDL

0,5% din suma tranzacţiei

8.2.1.9

Peste 10 000 001 MDL

0,3% din suma tranzacţiei

8.2.2

Procurarea/Vânzarea VMC pentru nerezidenţi

8.2.2.1

Până la 1000 MDL

8.2.2.2

De la 1001 până la 10 000 MDL

8.2.2.3

De la 10 001 până la 100 000 MDL

8.2.2.4

De la 100 001 la 250 000 MDL

1,5% din suma tranzacţiei

8.2.2.5

De la 250 001 la 500 000 MDL

1% din suma tranzacţiei

8.2.2.6

De la 500 001 la 1 000 000 MDL

0,90% din suma tranzacţiei

8.2.2.7

De la 1 000 001 la 10 000 000 MDL

0,70% din suma tranzacţiei

8.2.2.8

Peste 10 000 001 MDL

0,50% din suma tranzacţiei

8.2.3

Comision unic pentru participarea la licitaţia cu strigare

8.2.4

Servicii de consultanţă şi de underwriting

8.2.4.1

Pregătirea documentelor pentru înregistrarea ofertei tender

8.2.4.2

Pregătirea avizului pentru publicare

8.2.4.3

Efectuarea tranzacţiei în cadrul ofertei tender

8.2.4.4

Serviciile de consultanţă sau underwriting altele decât cele specificate în pct.
8.2.4.1- 8.2.4.3.

IX.

0,40 % de la valoarea nominală
( min.100 MD)
0,30 % de la valoarea nominală
( min.100 MDL)
0,20 % de la valoarea nominală
( min.100 MDL)
0,10 % de la valoarea nominală
( min.100 MDL)
0,08 % de la valoarea nominală
( min.100 MDL)
0,01% de la valoarea nominală
( min.100 MDL)

50 MDL
2% din suma tranzacţiei
(min. 70 MDL)
1,5% din suma tranzacţiei

100 MDL
2,5% din suma tranzacţiei
(min. 150 MDL)
2% din suma tranzacţiei

100 MDL

-pentru fiecare cerere, indiferent de
faptul dacă a avut loc tranzacţia

5000 MDL+ cheltuielile de publicare şi
expediere a avizelor
50 MDL + cheltuielile de publicare
Conform tarifelor stabilite la pct. 8.2.1
şi 8.2.2
tarifele se stabilesc conform
contractului de consulting investiţional
sau underwriting în dependenţă de
volumul de lucru, timpul cheltuit şi
complexitatea activităţii

ALTE SERVICII

9.1

Operaţiuni cu cecuri nominative

9.1.1

Primirea şi remiterea cecurilor la incasso

9.2

Sporirea dobânzii la conturile curente ale clienţilor

9.2.1

La soldurile zilnice în conturile curente în MDL

0%

9.2.2

La soldurile zilnice în conturile curente în valută străină

0%

9.2.3

La depozitele la termen în valută naţională şi în valută străină

9.3

Serviciul Internet-banking "EXIMBANK-ONLINE"

9.3.1

Conectarea (aderarea) la serviciu

9.3.2

Deservirea lunară

2 % (min. 40 USD, max. 300 USD)

Sunt stabilite de Directorul General la
propunerea Vicedirectorilor Generali
Gratis
60 MDL
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-se încasează la data aniversării în
fiecare luna

9.4

Plata Programată

9.5

Serviciul 3D-Secure Cod

9.6

Perfectarea ordinelor de plată:

Conform condițiilor OP
Gratuit

9.6.1

-

în MDL

40 MDL

9.6.2

-

în valută străină

100 MDL

9.7

Eliberarea copiilor documentelor de plată

9.8

Eliberarea certificatelor:

30 MDL

9.8.1

-

privind constatarea contului bancar

50 MDL

9.8.2

-

privind constatarea soldului contului bancar

50 MDL

9.8.3

-

privind constatarea rulajelor pe o perioadă indicată

100 MDL

9.8.4

-

alte certificate şi confirmări

200 MDL

9.9

- nu exclude încasarea comisionului
pentru
deservirea lunară a contului curent
-se încasează la momentul efectuării
plăţii

-pentru un document
-pentru un document

-pentru un document

Perfectarea confirmărilor privind efectuarea operaţiunilor financiare de constatare a rulajelor detaliate la conturile bancare, pe o perioadă indicată:

9.9.1

-

pentru o perioadă de până la 6 luni

100 MDL

9.9.2

-

pentru o perioadă de până la 12 luni

150 MDL

9.9.3

-

pentru o perioadă mai mare de 12 luni

200 MDL

9.10

Eliberarea confirmării deţinerei contului corespondent în RUB

9.11

Expedierea mesajelor prin fax :

-pentru un document

100 MDL

9.11.1

-

pe teritoriul Republicii Moldova

10 MDL

9.11.2

-

peste hotarele Republicii Moldova

25 MDL

-pentru o pagină

9.12

Comision generare Extras ASP

100 MDL

-la cererea clientului

9.13

Executarea solicitărilor referitor la situaţia conturilor din partea notarilor,
avocaţilor în bază de procură şi moştenitorilor în baza certificatului de
moştenitor

200 MDL

-pentru o solicitare
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