Tarife şi comisioane pentru serviciile bancare prestate persoanelor fizice în cadrul BC „ProCredit Bank” SA

Denumirea operaţiunii sau
a serviciului prestat

Descrierea comisionului

Valoarea comisionului sau a tarifului aplicat
MDL
USD
EUR

Aplicarea comisionului
Cont curent

20 MDL

Deschiderea contului

Deschiderea şi administrarea
conturilor

Cont de economii

Gratis

Cont de depozit

Gratis

Cont curent

20 MDL

2 USD

1,5 EUR

Administrarea conturilor

Menţiuni / Condiţii adiţionale

Momentul perceperii comisionului

1. Se percepe comision unic indiferent de valuta în care a fost
deschis contul curent.
2. Nu se va percepe comision pentru deschiderea contului curent
în cadrul proiectului salarial.

Se percepe în momentul deschiderii contului

NU se va percepe comision de administrare a contului curent:
- conect la contul/conturile de depozit la termen,
- conect simultan: card bancar și la Pro-Banking,
- deschis la cererea Bancii, de către fidejusor/persoane terte cu
scopul de achitare a ratelor creditelor acordate de catre Banca,
- a tuturor conturilor curente ale angajaților băncii.
a tuturor conturilor curente deschise Persoanelor Fizice in cadrul
proiectelor salariale

Se încasează in penultima zi lucrătoare a lunii curente

Cont de economii
Gratis
Cont de depozit
Închiderea conturilor

Toate tipurile de conturi

Rata dobânzii

-

Gratis
-

Cont curent si cont de depozit

-

-

Gratis

Depuneri de numerar

10 MDL

Cont de economii (toate tipurile)

1 USD

Indiferent de suma depunerii
1 EUR

Gratis
Până la 300 000 MDL/ 10
000 USD/ EUR (inclusiv)

Retrageri de numerar din contul curent

Peste 300 000 MDL/ 10 000
USD/ EUR**

1.5% min
15 MDL

1.5% min
1 USD

1.5% min
1 EUR

cu pre-notificare*

1.5%

1.5%

1.5%

fără pre-notificare

2%

2%

2%

până la 2 retrageri în lună
Până la 300 000 MDL/ 10
000 USD/ EUR (inclusiv)

Retrageri de numerar din
contul de economii fără card ***
Peste 300 000 MDL/ 10 000
USD/ EUR**

Până la 30 000 MDL

peste 2 retrageri în lună

până la 2
retrageri în
lună

cu pre-notificare

peste 2
retrageri în
lună

cu pre-notificare

fără prenotificare

fără prenotificare
de la prima retragere in lună

De la 30 000 MDL până la până la 1 retragere în lună
300 000 MDL/ 10 000 USD/
EUR (inclusiv)
peste 1 retragere în lună
Operaţiuni cu numerar
(cumulativ pe parcursul unei
zilei din acelaşi cont)

Retrageri de numerar din
contul de economii cu card ***
Peste 300 000 MDL/ 10 000
USD/ EUR**

până la 1
retragere în
lună

cu pre-notificare

peste 1
retragere în
lună

cu pre-notificare

fără prenotificare

fără prenotificare

Conform buletinului ratelor dobânzii

pentru sumele mai mici de 500 MDL / 50 USD / 50 EUR

se incaseaza la momentul completarii contului

pentru sumele de la 500 MDL / 50 USD / 50 EUR

----------------

1. Dacă soldul în cont este mai mic decât suma minima a
comisionului, acesta nu se va încasa.
2. Pentru sume provenite din credite acordate de bancă,
comisionul de retragere aplicat este de 1.5%, pentru ziua
Se percepe în momentul efectuării operaţiunii
debursării creditului şi pentru ziua de lucru următoare indiferent de
sumă, fără a fi necesară întocmirea pre-notificării.
3. 0,2% pentru conturile curente legate la linia de credit cu
reducerea limitei

Gratis

2% min
15 MDL

2% min
1 USD

0.50%

0.50%

2% min
1 EUR

Gratis
0.50%

2%

2%

2%

2,5%

2,5%

2,5%

-

-

2%

1. Dacă soldul în cont este mai mic decât suma minima a
comisionului, acesta nu se va încasa.
2. În cazul retragerilor în 2 paşi (valută străină şi echivalentul în
MDL) se va considera că a fost efectuată doar o singură
operaţiune de retragere a numerarului.
3.Dacă suma parvenita în cont va fi retrasă în decurs de 15 zile
calendaristice, Banca este în drept să comisioneze suma retrasă
în mărime de 2.00%.

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

Gratis
2% min
15 MDL

2% min
1 USD

2% min
1 EUR

Gratis
0.50%

0.50%

0.50%

2%

2%

2%

2,5%

2,5%

2,5%

1. Dacă soldul în cont este mai mic decât suma minima a
comisionului, acesta nu se va încasa.
2. În cazul retragerilor în 2 paşi (valută străină şi echivalentul în
MDL) se va considera că a fost efectuată doar o singură
operaţiune de retragere a numerarului.
3.Dacă suma parvenita în cont va fi retrasă în decurs de 15 zile
calendaristice, Banca este în drept să comisioneze suma retrasă
în mărime de 2.00%.

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

Pînă la 2 retrageri în lună

Gratis

Peste 2 retrageri în lună

2% min
15 MDL

Pînă la 300 000 MDL

Retrageri de numerar din
contul de economii ProPlus

Pînă la 2
retrageri în
lună

cu pre-notificare

Gratis

fără prenotificare

0.50 %

1. Dacă suma parvenită in cont va fi retrasă în decursul a 15 zile
calendaristice, Banca este în drept să comisioneze suma retrasă
în mărime de 2 %.

Se percepe în momentul efectuării operațiunii

Peste 300 000 MDL
Peste 2
retrageri în
lună

cu pre-notificare
fără prenotificare

2%

2,5 %

Până la 300 000 MDL/10 000
USD/ EUR (inclusiv)
Retrageri de numerar din contul de depozit

Bani comandaţi dar neretraşi

Gratis

cu pre-notificare*
Peste 300 000 MDL/ 10 000
USD/ EUR**
fără pre-notificare

Gratis

Toate tipurile de conturi

0.50%

0.50%

0.50%

0,1% min
100 MDL

0.1% min
10 USD

0.1% min
10 EUR

Retragerile de numerar din conturile de depozit în ziua maturităţii
depozitului (sau în ziua lucrătoare imediat următoare, daca
depozitul s-a închis în zi de odihnă) vor fi gratis indiferent de suma
şi valuta depozitului. Pentru celelalte cazuri de retrageri de
numerar din conturile de depozit vor fi in vigoare tarifele
menţionate pentru astfel de retrageri
1. O zi perioadă de graţie în afara zilei notificate
2. Comisionul se aplică la suma notificată.

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

Se percepe la sfârşitul zilei ce urmează după cea
indicată în pre-notificare.

* Pre-notificarea se scrie până la ora 12.00 la oricare din filialele sau agenţiile băncii cu o zi lucrătoare înainte de data retragerii, banii aflându-se deja în conturile titularului (CA /SA/TDA). Valabilitatea ei este 2 zile lucrătoare. Pre-notificările telefonice sunt în responsabilitatea supervizorului, ele
fiind cazuri de excepţie.
** Pentru retrageri de numerar în sume mai mari de 100.000 MDL/ 10 000USD / 10 000 EUR pe zi, banca îşi rezervă dreptul să modifice comisionul respectiv.
*** Banca îşi rezervă dreptul de stabilire a comisioanelor diferite de cele standard.
Verificarea autenticităţii bancnotelor în valută străină

-

Plaţi primite in favoarea clienţilor băncii
Plăţi naţionale / bugetare
Plăţi intrabancare între conturile aceluiaşi client

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

Gratis

-

-

Ordinare (ora limita 17.30)

10 MDL

-

-

Urgente (ora limita 16.00)

50 MDL

-

-

Gratis

-

-

5 MDL

-

-

Excepţie la aplicarea acestui comision sunt transferurile efectuate
Se percepe în momentul efectuării operaţiunii
in cadrul Ordinului de plata programat.

-

-

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

Cont curent

Plăţi intrabancare intre conturile diferitor clienţi
Plăţi in Valuta Naţională

Comisionul se percepe per bancnotă indiferent de tipul valutei şi
valoarea nominala.

1 MDL

-

Transferarea mijloacelor băneşti în contul aceluiaşi
client, deschis în altă bancă

10 MDL
prin OP

Transferuri din contul de economii in contul curent
prin e-banking

cu card
fara card
cu card
fara card

Amendament /anularea ordinului de plată
Investigaţii ale plaţilor la cererea clientului

1 transfer gratis
2 trasferuri gratis
1 transfer gratis
2 trasferuri gratis
50 MDL
50 MDL

Activarea ordinului de plată programat

efectuat prin ProBanking

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

următoarele transferuri: 2 %
următoarele transferuri: 0,5%

Gratis

-

-

-

-

25 USD

25 EUR

pe suport de hârtie

40 USD

40 EUR

efectuat prin ProBanking

25 USD

25 EUR

40 USD

40 EUR

Pentru opţiunea „OUR” ora
limita 16:00

Plăţile urgente se execută în cel mult 1 ora din momentul primirii.

Comisionul pentru o cerere

Se percepe în momentul primirii cererii
Se percepe în momentul primirii cererii

Notă: în cazul insuficienţei mijloacelor băneşti în cont la data
efectuării plăţii, ordinul de plată programat va fi anulat.

-

Plăţi ordonate de clienţii băncii in favoarea clienţilor
altor bănci

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

Pentru opţiunea „SHA” şi
„BEN” ora limita 16:00

pe suport de hârtie

Nota: în cazul transferurilor în USD cu opţiunea OUR băncile de clearing din SUA preschimbă opţiunea OUR din ordinul de plata primit prin SWIFT în opţiunea SHA sau BEN şi Comisionul băncilor intermediare se va reţine din suma transferată. În acest caz se va anunţa clientul despre situaţia
dată.
Plăţi in Valuta Străină

Amendament/ anularea/ investigaţii privind ordinul de
plată

-

60 USD

50 EUR

Returnarea transferului la cererea băncii corespondente

-

30 USD

25 EUR

Plaţi primite în favoarea clienţilor băncii

-

Gratis

Gratis

-

-

Plăţi intrabancare între conturile aceluiaşi client

Cont curent
prin OP

Transferuri din contul de economii in contul curent

fara card
cu card
fara card
Doar în cazurile permise de legislaţie
prin e-banking

Plăţi intrabancare intre conturile diferitor clienţi

Gratis
cu card

1 transfer gratis

Se percepe în momentul primirii cererii
Comisionul se reţinere din suma returnată

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

următoarele transferuri: 2 %

2 trasferuri gratis
1 transfer gratis
2 trasferuri gratis

următoarele transferuri: 0,5%

-

5 USD

5 EUR

Sistemul de plăţi ProPay.

-

8 USD

2,5 EUR

Activarea ordinului de plată programat

-

Gratis

Gratis

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii
Plăţile ordonate de clienţi după ora limită – 14:00 (cut-off-time), se
vor executa a doua zi lucrătoare. Comisioane suplimentare nu
Se percepe în momentul efectuării operaţiunii
sunt percepute
Notă: Este posibilă doar între conturile aceluiaşi client. În cazul
insuficienţei mijloacelor băneşti în cont la data efectuării plăţii,
ordinul de plată programat va fi anulat.

Rata dobânzii

Conform condiţiilor de eliberare a creditelor destinate

Rambursarea anticipată

Conform condiţiilor de eliberare a creditelor destinate
persoanelor fizice consumatori

Credite
Schimbarea gajului

0.50%

0.50%

0.50%

Comisionul dat se aplica din suma de gaj a obiectului (elor) gajate Se percepe în momentul primirii cererii

Taxa pentru restructurizare

0.25%

0.25%

0.25%

Comisionul dat se aplică din soldul capitalului creditului la
momentul aprobării deciziei de restructurizare

Se percepe în momentul primirii cererii

o solicitare in luna gratis
Anul calendaristic curent
incepind cu a 2 a solicitare -150 MDL
Extras din cont
Anul calendaristic precedent

Alte servicii
Emiterea certificatelor

Colaborarea financiară cu banca
Rulaje pe cont
Istoria creditară
Ce confirmă existenta contului
Pentru ambasade/ consulate ş.a

Ce confirmă lipsa datoriilor

Eliberarea duplicatelor/copiilor documentelor
SWIFT confirmare pentru transferurile expediate
Comision instrumentar pentru contul ESCROW
Transmitere fax
Servicii poştale şi de curierat

10 MDL per pagină

150 MDL
150 MDL
150 MDL
150 MDL
150 MDL
o solicitare in luna gratis
incepind cu a 2 a solicitare -150 MDL
10 MDL per pagină
25 MDL
negociabil
20 MDL

Comision aplicat pentru documentul eliberat indiferent de valuta şi
Se percepe în momentul primirii cererii
tipul contului
1. Comision aplicat pentru fiecare pagină indiferent de valuta şi
tipul contului
2. În cazul solicitării extrasului din cont referitor la operaţiunea
efectuată în perioada ce cuprinde anul curent şi cel precedent,
atunci pentru perioadele

Se percepe în momentul primirii cererii

Comisionul se aplică pentru emiterea unui certificat.

Se percepe în momentul primirii cererii

Certificatul se eliberează la incetarea contractului de credit
Comisionul se aplică pentru emiterea unui certificat.

Comision aplicat pentru fiecare pagină indiferent de valuta şi tipul
Se percepe în momentul
contului.
Se percepe în momentul
Se percepe în momentul
Pentru transmiterea faxului în adresa clienţilor băncii, plata nu se
Se percepe în momentul
percepe.

Costul de facto

Important! Pentru angajaţii BC „ProCredit Bank” SA şi pentru angajaţii companiei ICS „ProCredit” SA se vor aplica aceleaşi tarife, cu excepţia următoarelor:
1.
Comision pentru deschiderea contului curent în MDL: 0 MDL
2.
Comision pentru retragerea numerarului din contul curent în MDL pînă la suma de 5000 MDL: 1.5 %, pentru sume mai mari de 5000 MDL: 0%, cu respectarea condiţiei informării prealabile (Pre-notificare) pentru sumele ce depăşesc 300 000 MDL.
3. Comision pentru retragerea numerarului din contul curent în USD/EUR: 0%, cu respectarea condiţiei informării prealabile (Pre-notificare) pentru sumele ce depăşesc 10 000 USD/EUR.
Condiţii generale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Acest document stipulează speze şi comisioane standard plătite de clienţii B.C. ProCredit Bank S.A. pentru tranzacţiile efectuate de bancă.
Acest document se aplică pentru toţi clienţii B.C. ProCredit Bank S.A., rezidenţi şi nerezidenţi, persoane fizice.
Pentru fiecare serviciu sau tranzacţie, prezentul document este valabil şi efectiv la data efectuării tranzacţiei / serviciului prestat.
Pentru spezele şi comisioanele percepute în altă valută decât USD sau EUR, se aplică spezele şi comisioanele în USD, dacă altfel nu este prevăzut în lista de preţuri.
Pentru spezele şi condiţiile reflectate în prezentul document în valută străină şi percepute în MDL, banca aplică rata de schimb a Băncii Naţionale a Moldovei din data efectuării tranzacţiei.
Spezele şi comisioanele care presupun achitare de TVA sunt reflectate în lista de preţuri cu TVA inclus.
Ca parte componentă a listei de preţuri este Buletinul ratelor dobânzii a B.C. ProCredit Bank S.A.
Banca va executa doar ordinele de plată ce sunt prezentate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
În cazul în care clientul nu dispune pe contul său de mijloace băneşti suficiente pentru a acoperi cheltuielile de dobândă, spezele şi comisioanele datorate băncii, banca este în drept să debiteze cu suma datorată oricare alt cont al clientului dat.
Banca îşi rezervă dreptul de a opera schimbări şi amendamente la prezenta listă. Orice schimbare sau amendament intră în vigoare cu condiţia respectării termenului de preaviz prevăzut de legislaţie.
Lista de preţuri a fost aprobată prin Decizia Comitetului ALCO la data de 10.01.2011, care a intrat în vigoare la data de 18.01.2011 şi modificată ulterior conform Deciziei Comitetului ALCO din 03.05.2016, care intră în vigoare din data de 01.06.2016.

© ProCredit Bank, maI 2016. Toate drepturile sunt protejate.
Preşedintele Comitetului de Conducere: Olga Bulat / Председатель исполнительного комитета: Ольга Булат

Se percepe în momentul primirii cereri
primirii cererii
primirii cererii
primirii cererii
efectuării operaţiunii

