Tarife şi comisioane pentru serviciile bancare prestate Clienților Business în cadrul BC „ProCredit Bank” SA în vigoare din 01.10.2018

Valoarea comisionului aplicat

Descrierea operațiunii

MDL

USD

Menţiuni / Condiţii adiţionale

EUR

1. Deschiderea şi administrarea conturilor
Deschiderea Contului provizoriu/contului de depozit

Gratis

CONTURI

Administrarea contului curent principal de MDL,
ProBanking și a cardului

250 MDL

-

-

1. Comisionul se încasează lunar in ultima zi lucrătoare a lunii curente;
2.Nu se percepe comision lunar de administrare cont pentru conturile inactive de la data deschiderii contului, şi în
lipsa operaţiunilor timp de 6 luni de la data ultimei operaţiuni;

Administrarea conturilor suplimentare

40 MDL

3 USD

2.5 EUR

1. Comisionul se încasează lunar in ultima zi lucrătoare a lunii curente din contul în MDL la cursul BNM;
2.Taxa de administrare pentru conturile curente deschise în alte valute se vor comisiona cu 70 RUB / 3 CHF / 3
GBP/ 10 RON; 25 CNY;
3.Nu se percepe comision lunar de administrare cont pentru conturile inactive de la data deschiderii contului, şi în
lipsa operaţiunilor timp de 6 luni de la data ultimei operaţiuni;

Gratis

Administrarea contului de depozit
Închiderea contului curent/ curent generator de
dobândă / de depozit/ provizoriu

Gratis

Închiderea contului curent/ de economii la inițiativa
Băncii
Ratele dobânzii la contul de depozit
2. Servicii electronice

350 MDL

20 USD

Prin sistem electronic/ e-mail

SERVICII ELECTRONICE

Serviciul "Web service"
Eliberarea regulata a confirmării pentru transferurile
expediate în valuta străină (confirmare SWIFT) în
format electronic

50 MDL

Nu este posibil

Gratis

30 MDL

În Zona 24/7
MDL

USD

Comisionul se încasează lunar in ultima zi lucrătoare a lunii curente
1.Pentru un document eliberat.
2.Pentru transmiterea repetată a confirmării prin poșta electronică va fi aplicat același comision ca și pentru
confirmarea eliberată pe suport de hârtie.

La ghișeu
EUR

MDL

USD

Nu este posibil

EUR

Gratis

Gratis

Gratis

Nu este posibil

1.Clientul (persoanele ce sunt incluse în fișa cu specimene de semnaturi precum și cele incluse în lista
persoanelor împuternicite pentru depuneri de numerar) poate efectua operațiunea de depunere numerar la
bancomat (gratis) prin intermediul codului de depunere emis de BC ProCredit Bank S.A. doar dacă nu are
conectat serviciul Safeu depozitar și nu are card activ atașat la contul în care solicită depunerea de numerar, și
totodată deschide card bancar atașat la contul în care solicită operațiunea de depunere numerar, în aceeași zi*
*excepția este valabilă doar până când este gata cardul emis clientului.
2. Clientul poate efectua operațiunea de depunere numerar la ghișeu (gratis) dacă simbolul operațiunii nu este
disponibil pe ecranul bancomatelor/dispozitivelor din Zona 24/7 a băncii.

Depuneri de numerar în cont curent peste 220 000 MDL/
Gratis
20 000 EUR/ 20 000 USD

Nu este posibil

Gratis

-

Comision pentru numerar nesortat după nominal

Nu este posibil

0,20%

Comisionul va fi perceput din suma nearanjată după nominal.
*În afară de Safeu depozitar, condițiile căruia presupune aranjarea bancnotelor după nominal în punga sigilată

Gratis*

Emitere cod de depunere numerar la bancomat din
Zona 24/7, pentru sumele de până la
220 000 MDL / 20 000 EUR/ 20 000 USD

Retrageri de numerar din contul curent (cumulativ pe
parcursul unei zilei din acelaşi cont) până la 220 000
MDL/ 10 000 USD/ 10 000 EUR

RETRAGERI

1. Se percepe în momentul primirii cererii;
2. Comision aplicat pentru fiecare pagina indiferent de valuta, tipul contului și de perioadă;
3. Pentru transmiterea repetată a extrasului prin poșta electronică va fi aplicat același comision ca și pentru
extreasele eliberate pe suport de hârtie.
4. Comisionul va fi aplicat și în cazul extraselor imprimate de către client și prezentate spre a fi semnate ș
ștampilate.

10 EUR - În cazul în care clientul Băncii are cont deschis în PCB Germania
20 EUR - În cazul în care clientul Băncii nu are conturi deschise in PCB
Germania
Comisionul este aplicat lunar pentru fiecare cont separat.
50 EUR - În cazul în care clientul Băncii solicită transmiterea mesajului prin altă
Bancă nu PCB Germania

Depuneri de numerar în cont curent pînă la 220 000
MDL/ 20 000 USD/ 20 000 EUR

DEPUNERI

până la 20 pagini - 50 MDL
de la 21 până la 50 pagini - 100 MDL
mai mult de 50 pagini - 250 MDL

Gratis o dată pe zi

Depuneri de numerar în cont provizoriu

SERVICIUL TRANSPORT
NUMERAR

La ghișeu/ Pe suport de hirtie
Gratis

Eliberarea extraselor din contul PJ

3. Operatiuni cu numerar

În limita soldului disponibil. Închiderea conturilor va avea loc conform criteriilor descrise în Condițiile Generale
pentru Persoane Juridice în vigoare.

15 EUR

Conform buletinului ratelor dobânzii

Conectarea la serviciu ProBanking

Expedierea mesajelor MT 940

1.Comisionul se percepe în momentul efectuării operaţiunii;
2.Conturile deblocate în alta valuta se vor comisiona cu 50 MDL;
3.Nu se va percepe comision de activare a contului în cazul în care clientul solicita închiderea acestuia;
4.Nu se va percepe comision în cazul activării conturilor pe care nu a fost efectuată nici o operațiune din
momentul deschiderii acestuia.

50 MDL

Deblocarea contului curent inactiv

20 MDL

1.3%
1.3 % min 1
min
USD
15 MDL

1.3 %
min 1
EUR

Nu este posibil

Retrageri de numerar din contul curent peste 220 000
MDL**/ 11 000 USD/ 10 000 EUR

Nu este posibil

1,5% min
15 MDL

1,5% min
1 USD

Bani comandaţi dar neretraşi

Nu este posibil

0,1% min
100 MDL

0.1% min
10 USD

Conectarea la serviciu" Încasarea numerarului prin
intermediul serviciului de incasare"

300 MDL

Încasarea numerarului în raza/ în afara oraşului prin
intermediul serviciului de incasare

Negociabil

Prin sistemul electronic
ProBanking

Plaţi primite in favoarea clienţilor Băncii

Codul de depunere numerar se eliberează contra plată doar persoanelor terțe, care nu sunt autorizate la cont și
solicită depunere numerar în contul respectiv.
Pentru celelalte cazuri, în conformitate cu Condițiile generale de prestare a serviciilor pentru clienți business în
cadrul BC ProCredit Bank S.A., codul de depunere numerar se emite gratis.
Limita maximă de depunere a numerarului a codului de depunere în MDL este pe zi.
Limita maximă de depunere a numerarului a codului de depunere în USD/EUR este per cod emis.
1.Se percepe în momentul efectuării operaţiunii;
2. Clientului i se elibereaza cod de retragere numerar în MDL la ghișeu cu comision de 1,3% min 15 MDL din
suma numerarului retras doar dacă:
- nu are card activ atașat la contul din care solicită retragerea de numerar și totodată deschide card bancar la
acest cont, în aceeași zi*;
- retragerea se efectueaza cu scopul retragerii "salariu";
Clientului i se elibereaza cod de retragere in USD si EUR cu comision de 1,3% min 1 USD/EUR din suma
numerarului retras .
*excepția este valabilă doar până când este gata cardul emis clientului.
3. Clientul care are pachet special de deservire sau comision preferențial, mărimea comisionului pentru retragere
numerar la ghiseul banii va fi în conformitate cu condițiile aprobate clientului.
4. Pentru sume provenite din credite acordate de către PCB Moldova, comisionul de retragere aplicat este de
1.5%, pentru ziua debursării creditului si pentru ziua de lucru următoare indiferent de suma, fără a fi necesară
întocmirea prealabilă a prenotificării;
5. Dacă soldul in cont este mai mic decât suma minima a comisionului – acesta nu se va incasa;
6. Pentru retrageri de numerar in sume mai mari de 220 000 MDL/ zi, cumulativ pe parcursul unei zile din acelaşi
cont, Banca îşi rezervă dreptul sa modifice comisionul respectiv;
1,5% min 7. Pentru sume mai mari de 220 000 MDL/ 11 000 USD/10 000 EUR prenotificarea este obligatorie. În caz contrar
1 EUR la comisionul respectiv se adaugă 0,5%. Prenotificarea se scrie la oricare din reprezentantele PCB cu o zi
lucrătoare înainte de data retragerii până la ora 12.00 sau apelând Contact Centrul, banii aflându-se deja in
conturile titularului (pe contul curent / depozit), prenotificarea este valabilă pentru ziua notificată şi pentru ziua
lucrătoare următoare. Comisionul se va aplica la suma nenotificată.
10. Pentru sume mai mari de 220 000 MDL/ 11 000 USD/10 000 EUR, clientului i se va elibera cod de retragere
de numerar în MDL la ghișeu cu comision de 1,5% din suma numerarului retras, în agențiile/filialele Băncii care
nu lucrează cu numerar
0.1% min 1. O zi perioadă de graţie în afara zilei notificate, comisionul se aplică la suma notificată și se percepe la sfârşitul
10 EUR zilei ce urmează după cea indicată în pre-notificare.
Comisionul unic pentru eliberarea clientului a genţilor sigilate, plombiratorului,plombelor, sfoarei.
Se percepe în momentul efectuării operaţiunii.

0.2% din
sumă min 100
MDL max 500
MDL

Comision pentru divergențe de numerar

4.Transferuri bănești

PLĂŢI ÎN MONEDĂ NAŢIONALĂ

1. Comisionul se percepe în momentul deschiderii contului;
2. Conturile curente deschise în alte valute se vor comisiona cu 100 MDL;

100 MDL

Deschiderea contului curent

Comisionul se va calcula din suma divergenței de numerar depistată în geanta sigilată.

La ghișeul Bancii
Gratis

Plăţi naţionale / bugetare Ordinare (ora limita:
ProBanking 17:30)

3.5 MDL

Nu este posibil

Plăţi naţionale / bugetare Urgente (ora limita 16.00)

10 MDL

Nu este posibil

Plăţi intrabancare intre conturile diferitor clienţi

2 MDL

Nu este posibil

Plăţile urgente se execută în cel mult 1 ora din momentul acceptării. Comisionul se percepe în momentul efectuării
operaţiunii.
Se percepe în momentul efectuării operaţiunii.

Gratis

Nu este posibil

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii.

1,5%, min. 7 MDL, max. 100 MDL

Nu este posibil

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii.La tariful dat se adaugă comisionul pentru ordinul de plată.

Plăţi intrabancare intre conturile aceluiaș client
Transferarea mijloacelor băneşti în contul aceluiaşi
client, deschis în altă bancă
Anularea ordinului de plată
Investigaţii ale plaţilor la cererea clientului
Primirea ordinelor incaso
Executarea ordinelor incaso

50 MDL
30 MDL

30 MDL

Nu este posibil

20 MDL

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii.

Se percepe în momentul primirii cererii.
Comisionul pentru o cerere se percepe în momentul primirii cererii.
Se încasează la primirea Documentului.
Se percepe în momentul efectuării operaţiunii.

Descrierea operațiunii

PLĂŢI ÎN VALUTĂ STRĂINĂ

Plăţi ordonate de clienţii băncii in favoarea clienţilor
altor bănci

La ghișeul Bancii

GARANŢII BANCARE EMISE
GARANŢII BANCARE
PRIMITE

EUR

25 USD/EUR

SERVICIUL
SAFEU
ACTIVITATE
CREDITARĂ

EUR
1.Comisionul se percepe pentru opţiunile „OUR”, „SHA” şi „BEN”
2.USD pentru opţiunea “FULL PAY OUR” + 25 USD. Opţiunea "FULL PAY OUR" nu este valabilă pentru
transferuri spre Japonia şi pentru sumele ce depăşesc 100 000 USD.
3.Comisionul pentru efectuarea transferurilor in RUB, CNY va fi similar cu comisionul perceput pentru
transferurile în USD.
4.Comisionul pentru efectuarea transferurilor in CHF/ GBP va fi similar cu comisionul perceput pentru
transferurile în EUR.
5. Ora limita pentru ordonarea plăţilor în CNY - 10:00, RUB - 11:00, RON/GBP/CHF - 12:00, EUR - 14:00, , USD 16:00, plățile primite după ora indicată vor avea data valutării următoarea zi lucrătoare;

40 USD/EUR

Comisionul se percepe pentru opţiunile „OUR”, „SHA” şi „BEN”

45 EUR

Amendament/ anularea/ investigaţii privind ordinul de
plată
Anularea ordinului de plată înregistrat în swift
Returnarea transferului la cererea băncii corespondente

50 USD/EUR+comisioanele băncilor corespondente

30 USD

0,25% min 40 EUR max 300 EUR

Nu este posibil

Nu este posibil

5 EUR

5 USD/EUR

Plăţi intrabancare între conturile aceluiaș client

Gratis

5 USD/EUR

2,5 USD/EUR
MDL

40 USD/EUR
USD

Examinarea şi emiterea garanţiilor la cererea clienților
(cu acoperire depozit/finanţate de bancă) emisă de către
B.C. ProCredit Bank S.A.
Examinarea şi emiterea garanțiilor la cererea clienților
(cu acoperire depozit/finanţate de bancă) emisă de către
bancă terță

1,5% min. 200 MDL

Comision pentru mărirea garanţiilor la cererea clientului

1,5% min. 100 MDL

Comision de finanţare a garanţiilor
Executarea garanţiei

Comisionul se reţinere din suma returnată / Se percepe în momentul efectuării operaţiunii.

1,5% min. 50 USD/EUR

1,5% min. 50 USD/EUR

250 MDL

25 USD/EUR

1% min. 100 MDL

1% min. 30 USD/EUR

Doar în cazurile permise de legislaţie. Comision se percepe în momentul efectuării operaţiunii.
Se percepe în momentul efectuării operaţiunii în mod manual de către Expert Servicii Bancare.
1. Comisionul se percepe în momentul efectuării operaţiunii și alte comisioane suplimentare nu sunt percepute;
2. Valabil doar pentru USD/ EUR.

1. Comisionul se calculează din suma garanţiei bancare;
2. Se percepe la data emiterii.

1. Comisionul se calculează din suma cu care se măreste garanţia;
2. Se percepe în momentul primirii cererii.
Se percepe lunar.
Se percepe în momentul primirii cererii.
Se percepe în momentul efectuării operaţiunii.
Se percepe în momentul solicitării de către banca terță.

Costul de facto

0,20% din sumă min.
Primirea şi verificarea cererii de executare a garanției şi
200 lei, max. 2 000
a documentelor aferente
lei

Comisionul se va percepe din suma intrată în cont din coturile de tipul "2806Decontări privind procurarea/vînzarea valorilor mobiliare şi valutei străine"
Se percepe în momentul primirii cererii.
Comisionul va fi retinut după cursul BNM în ziua depunerii cererii.

EUR

3% anual

Comisioanele băncilor terțe

0,20% din sumă min. 30 USD/EUR, max. 200
USD/EUR

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii.

30 USD/EUR

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii.

25 USD/EUR

Se percepe în momentul primirii cererii.

100 MDL

50 USD/EUR

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii.

Nu este posibil

20 USD/EUR

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii.

50 USD/EUR

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii.

Avizarea garanţiei primite în favoarea clienţilor băncii
Amendamentul/anularea garanţiei primite în favoarea
clienţilor băncii
Solicitarea executării garanţiei primite în favoarea
clienţilor băncii
Autentificarea şi remiterea către banca garant a
scrisorii beneficiarului cu privire la eliberarea de
obligaţiuni pe garanţia bancară
Autentificarea şi remiterea cererilor de plată la
executarea garanţiilor bancare

25 EUR

Gratis

Plăţi intrabancare între conturile diferitor clienţi

Amendamentul/anularea garanției

30 USD

25 EUR

Plaţi primite în favoarea clienţilor Băncii
Plaţi primite în favoarea clienţilor Băncii de pe conturile
interne ale altor Bănci Comerciale din RM
Convertirea valutei la plațile primite în favoare clienților
Băncii în valuta diferită de cea a contului

Se percepe în momentul primirii cererii.

25 EUR

50 MDL

Nu este posibil

0,2%, min 30 EUR / max 300 EUR

Avizarea acreditivului
Avizarea acreditivului clientului altei Bănci

50 EUR
30 EUR

Modificarea
Verificarea documentelor

Nu este posibil

0,2%, min 50 EUR/ max 500 EUR

Discrepanţe în documente

30 EUR pentru set de documente
Negociabil, min. 100 EUR

Confirmarea acreditivului

Gratis

Deschiderea overdraftului tehnic

0,20%

Comision pentru numerar nesortat după nominal

0,20%
MDL

0.2% din sumă min 100 MDL max 500 MDL
USD
EUR

Conform informației privind condițiile de acordare a creditelor

Certificate emise la solicitarea clientului

100 MDL

Pentru instituţii financiare - companii de audit
Referitoare la rulajele pe cont/ istoria de creditare
Pentru agricultori referitor la istoria de credit în scop de
obţinere a subvenţiilor acordate de stat/

200 MDL
200 MDL

Eliberarea duplicatelor/copiilor documentelor

Comisionul va fi reținut din suma insuficienței de numerar depistată în punga sigilată în cazul în care nu vor exista
surse disponibile pe contul curent al Clientului Business.
Comisionul va fi perceput din suma nearanjată după nominal. Perceperea penalității va avea loc de către Bancă în
cazul nerespectării de către Client ale cerințelor stipulate în Contractul încheiat cu Banca.
Comisionul se va calcula din suma divergenței de numerar depistată în punga sigilată.

Menţiuni / Condiţii adiţionale

-

1.Plata se percepe pentru un document și se achită în avans.
2.Fiecare certificat conține un singur serviciu bancar.

100 MDL/ per credit

Identificarea clientului, efectuată de către banca

Servicii de cont Escrow

Menţiuni / Condiţii adiţionale

MDL

Deschiderea Serviciului Safeu Depozitar
Administrarea serviciului Safeu Depozitar

Comision pentru divergențe de numerar
7. Comisioane legate de activitatea creditară
Debursarea creditelor
Rata dobânzii
Rambursarea anticipată
Cesionarea creditului
Schimbarea gajului
Comision pentru restructurarea creditului/liniei de
Compensarea cheltuielilor de
evaluare a gajului
Acord la aplicarea gajului de ordin 2
8. Comisioane

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii.

0,2% min 30 EUR max 300 EUR

Transfer în favoarea altui beneficiar

6. Comisioane legate de serviciul Safeu Depozitar (Drop Box)

CERTIFICATE

USD

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.

5. Operațiuni documentare

ACREDITIVE DE
EXPORT

USD

Plăţi ordonate de clienţii băncii in favoarea clienţilor
altor bănci în RON

Sistemul de plăţi ProPay.

ALTE SERVICII

Menţiuni / Condiţii adiţionale

Valoarea comisionului aplicat
Prin sistemul electronic

Valuta tranzacției

1. Se percepe în momentul primirii cererii;
2. Pentru clienții ce vor solicita conectarea la serviciul Drop Box comisionul nu va fi perceput.

50 MDL /per unitate
0.5 %, min. 1000 MDL
max. 5000 MDL

0,5% , min. 100 USD
max. 500 USD
10 MDL per pagină

0,5% , min. 100 EUR
max. 500 EUR

1. Se percepe în momentul semnării contractului;
2. Deschiderea contului- gratis;
3. Transferul sumei la/din cont Escrow - conform tarifelor pentru plăți.
Comision aplicat pentru fiecare pagină indiferent de valuta şi tipul contului. Se percepe în momentul primirii cereri.

Modificări în Fişa cu specimene de semnături şi
amprenta Ştampilei

100 MDL

Se percepe în momentul primirii cererii

Comision swift

10 EUR

Comisionul este aplicat pentru fiecare mesaj.

Important!
În mod excepțional vor fi acceptate plăți Preferențiale (Ordinele Preferențiale reprezintă plățile în valută naţională primite de bancă în afara rândului) cu condițiile următoare:
Plăţi naţionale, bugetare, intrabancare intre conturile diferitor clienţi:
- în regim Normal (ora limita: 17:00)- 50MDL; ( Comisionul se percepe în momentul efectuării operaţiunii)
- în regim Urgent (ora limita: 16.00) - 90MDL. (Plăţile urgente se execută în cel mult 1 ora din momentul primirii. Comisionul se percepe în momentul efectuării operaţiunii)
Banca îşi rezervă dreptul de a percepe comisioane și tarife diferite de mărimea celor expuse în prezentele tarife şi comisioane.
Banca își rezervă dreptul de a percepe un comision pentru depunerea numerarului în valoare de peste 220 000 MDL la ghișeul Băncii, în mărime de 1,5%
* Exclusiv pentru clienții aprobați prin Decizia Băncii Nr.128 dd 12.12.2017 sunt în vigoare următoarele tarife:
Plăţi naţionale/ bugetare Ordinare (ora limita: agenții 17:00) - 10 MDL (Se percepe în momentul efectuării operaţiunii.)
Plăţi naţionale/ bugetare Urgente (ora limita 16.00) - 50 MDL (Se percepe în momentul efectuării operaţiunii.)
Plăţi intrabancare intre conturile diferitor clienţi prezentat pe suport de hîrtie - 2 MDL (Se percepe în momentul efectuării operaţiunii.)
Plăţi intrabancare intre conturile aceluiași client - 50 MDL (Se percepe în momentul efectuării operaţiunii.Comisionul este aplicat inclusiv pentru schimb valutar.)
1. Acest document stipulează speze şi comisioane standard plătite de clienţii B.C. ProCredit Bank S.A. pentru tranzacţiile efectuate de bancă.
2. Acest document se aplică pentru toţi clienţii Business B.C. ProCredit Bank S.A., rezidenţi şi nerezidenţi.
3. Pentru fiecare serviciu sau tranzacţie, prezentul document este valabil şi efectiv la data efectuării tranzacţiei / serviciului prestat.
4. 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.
5. 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.
6. Spezele şi comisioanele care presupun achitare de TVA sunt reflectate în lista de preţuri cu TVA inclus.
7. Ca parte componentă a listei de preţuri este Buletinul Ratelor Dobânzii a B.C. ProCredit Bank S.A.
8. Banca va executa doar ordinele de plată ce sunt prezentate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
9. În cazul în care clientul nu dispune pe contul său de mijloace băneşti suficiente pentru a acoperi cheltuielile de dobândă, spezele şi comisioanele datorate, Banca este în drept să debiteze cu suma datorată oricare alt cont al clientului dat.
10. 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.
11. Comisioanele băncilor străine se aplică suplimentar la comisioanele Băncii
12. 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 MALCO din 13.09.2018,
care intră în vigoare din data de 01.10.2018
© ProCredit Bank, Septembrie 2018. Toate drepturile sunt protejate.
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