Tarife şi comisioane pentru serviciile bancare prestate clienților persoane fizice în cadrul BC „ProCredit Bank” S.A.
în vigoare din 15.05.2018
1 SERVICII BANCARE
1.1 Set de Servicii Bancare*
Deschiderea contului curent principal și de economii /Emiterea cardului VISA Classic
/Deschiderea serviciului de deservire la distanța ProBanking
Mentenanța contului curent principal și de economii
Mentenanța cardului VISA Classic
Mentenanța serviciului de deservire la distanța ProBanking

MDL

USD

EUR

Gratis

Gratis

Gratis

80 MDL(1)

4 USD (1)

4 EUR (1)

80 MDL(2)
gratis
40 MDL(3)
gratis
100 MDL

4 USD(2)
gratis
2 USD(3)
gratis
5 USD

4 EUR(2)
gratis
2 EUR(3)
gratis
5 EUR

MDL
gratis
50,000
gratis

USD
gratis
2,500
gratis

EUR
gratis
2,500
gratis

MDL
4.75%
4.75%
6%

USD
1,5%
1,5%
1.75%

EUR
1%
1%
1.25%

MDL
12.50%

USD

EUR

-

-

MDL
4%
0%
0%

USD
1%
0%
0.00%

EUR
1%
0%
0%

Serviciul de SMS Notificare
Mentenanța contului curent pentru clienții ce au deschis contul până la 14.07.2017
Deschiderea contului suplimentar în altă valută
Comision lunar de gestiune a contului suplimentar în altă valută
Închiderea contului curent/ de economii/cardului/ProBanking
Închiderea contului curent/ de economii la inițiativa Băncii
(1)

Comision unic lunar pentru contul curent, contul de economii, card și ProBanking.
Nu va fi perceput comision de administrarea a contului curent deschis până la data de 14.07.2017 pentru conturile curente conecte la contul de depozit.
(3)
Pentru conturile suplimentare deschise, comisionul va fi reținut de pe contul principal în valuta acestuia.
* Banca nu acceptă deschiderea conturillor în scopul efectuării tranzacţiilor unice.
(2)

1.2 Conturi de Depozit
Deschiderea contului de depozit
Suma minimă
Închiderea contului de depozit

1.2.1 Ratele dobânzii pentru conturile de depozit ProClasic (rată fixă)
12 luni
24 luni
36 luni

1.2.2 Ratele dobânzii pentru contul de depozit ProContabil (rată fixă)
9 luni

1.3 Conturi de economii FlexSave (rată flotantă)
Cont de economii FlexSave
Cont de economii ProKid
Cont de economii

2 OPERAȚIUNI CU NUMERARUL
2.1 Operațiuni de depunere a numerarului la ghișeu
Depuneri până la 110 000 MDL/20 000 USD/20 000 EUR(1)
Depuneri peste 110 000 MDL/20 000 USD/20 000 EUR(1)

2.2 Operațiuni de depunere la ATM din cadrul Zonelor de Autodeservire 24/7
Depuneri de numerar până la 110 000 MDL/5 500 USD/5 000 EUR

MDL

USD

EUR

Nu este posibil
gratis

Nu este posibil
gratis

Nu este posibil
gratis

MDL
gratis

USD
gratis
20 MDL

EUR
gratis

MDL
Nu este posibil
1,5% min.15 MDL

USD
Nu este posibil
1,5% min 1 USD

EUR
Nu este posibil
1,5% min 1 EUR

Cod de depunere numerar la bancomat din Zona 24/7 (2)

2.3 Operațiuni de retragere a numerarului la ghișeu
Retrageri din contul curent până la 110 000 MDL/5 500 USD/5 000 EUR (3)
Retrageri din contul curent peste 110 000 MDL/5 500 USD/5 000 EUR (4)

2.4 Operațiuni de retragere la ATM din cadrul Zonelor de Autodeservire 24/7
Retrageri din contul curent până la 110 000 MDL/5 500 USD/5 000 EUR

MDL

USD

EUR

gratis

gratis
1,5% min.15 MDL/1 USD/1 EUR

gratis

Cod de retragere numerar la bancomat din Zona 24/7 (2)
(1)

Depunerile de numerar în sume de până la 110 000 MDL/20 000 USD/20 000 EUR se vor face în cadrul bancomatelor din Zonele de Autodeservire 24/7. Codul de depunere aferent contului în lei moldovenești
poate fi oferit cu limita maximă de până la 500 000 MDL, pentru depuneri de numerar la bancomatele din Zona de Autodeservire 24/7.
(2)
Codul de depunere/retragere numerar la bancomatele din Zona 24/7 vor fi eliberate gratis: - titularilor de cont sau persoanelor autorizate pe timpul perfectării cardului bancar; - titularilor de cont sau persoanelor
autorizate pt cont suplimentar în altă valută (daca clientul nu are un card atasat la acest cont, insa detine minimum un card in PCB).
(3)
Vor fi eliberate gratis sumele de numerar din depozitele expirate/închise înainte de termen/mostenite/ si doar în condițiile în care clientul nu are card conect la contul curent activ si/sau suma depozitului
depaseste limita zilnica de retragere prin intermediul cardului, precum și dacă clientul solicită închiderea contului, iar soldul este mai mic decât 1 USD/1EUR.
(4)
Vor fi eliberate gratis retragerile de numerar din Conturile de economii Flex Save (prin Cont Curent), în cazul în care clientul păstrează numerarul cel puțin 2 luni. Pentru sumele mai mari de 110 000 MDL/5 500
USD/5 000 EUR clientul este obligat să notifice Banca cu 24 de ore, în caz contrar Banca are dreptul să refuze clientul în executarea tranzacției, retrageri în numerar vor avea loc în cadrul Filialei nr.3 Chișinău și
Filiala Balți.
Notă! Limita de 110 000 MDL/5 500 USD/5 000 EUR pentru tranzacțiile în cadrul ATM-urilor reprezinta limita cumulativă pe zi care include atât operațiunile de depunere cât și cele de retragere.

3 CARDURI BANCARE FlexCard și Visa FlexCard Contactless (VISA Classic)
3.1 Emiterea și administrarea cardului
Emiterea cardului suplimentar
Comisionul anual de administrare a cardului suplimentar
Înlocuirea cardului pierdut /furat /deteriorat
Emiterea unui nou card la expirarea celui vechi

3.2 Retrageri de numerar prin ATM
Retrageri de numerar prin ATM Băncii
Retrageri de numerar de la ATM-urile altor Bănci acceptante din țară
Retrageri de numerar de la ATM-urile altor Bănci acceptante din afara țării

3.3 Achitarea cumpărăturilor la comercianţi și tranzacţii prin Internet
Achitări la comercianţi din țară și de peste hotare

3.4 Retrageri prin POS terminal
Retrageri de numerar prin POS terminal la alte Bănci acceptante din țară
Retrageri de numerar prin POS terminal la alte Bănci acceptante din afara țării

MDL
40 MDL

USD
2 USD

EUR
2 EUR

250 MDL

25 USD

20 EUR

gratis

gratis

gratis

MDL
gratis
1,5% min.15 MDL
1,5% min.40 MDL
MDL
gratis

USD
gratis
1,5% min 1 USD
1,5% min 4 USD
USD
gratis

EUR
gratis
1,5% min 1 EUR
1,5% min 3 EUR
EUR
gratis

MDL
1,5% min.15 MDL
1,5% min.40 MDL

USD
1,5% min 1 USD
1,5% min 4 USD

EUR
1,5% min 1 EUR
1,5% min 3 EUR

3.5 Limitele tranzacţiilor efectuate prin Card
Limita cumulativă zilnică de retragere şi depunere numerar prin ATM
Limita zilnică pentru tranzacţii non cash/ tranzacții prin Internet
Limita zilnică de retragere numerar la POS altor Bănci
Limita per tranzacție fără contact la POS terminale altor Bănci din Moldova
Limita per tranzacție fără contact la POS terminale altor Bănci din afara țării
Limita per zi pentru tranzacții fără contact la POS terminalele altor Bănci din Moldova sau de
peste hotare
Limita lunara de retragere numerar in strainătate (ATM + POS Bănci)
Limita per tranzacţie la ATM-urile Băncii pentru cardurile emise de PCB/ altor emitenți

3.6 Analiza tranzacţiilor contestate de către client
Efectuate în tara
Efectuate peste hotarele tării

3.7 Alte comisionele aferente cardului
Blocarea temporara a cardului la cererea titularului în caz de pierdere /furt
Deblocarea cardului
Resetarea/modificarea codului PIN
Alimentarea cardului prin transfer card-to-card
Verificarea soldului la ATM (de la 4 operaţiune lunar)
Mini extras de cont imprimat la ATM(de la 4 operaţiune lunar)
Verificarea soldului la ATM-urile altor Bănci din Moldova sau de peste hotare
Schimb valutar în cadrul ATM-ului
Valabilitatea cardului FlexCard
Valabilitatea cardului FlexCard Contactless

4 TRANSFERURI
4.1 Transferuri în monedă națională
Plaţi primite in favoarea clienţilor Băncii
Plăţi naţionale / bugetare Ordinare (ora limita 17.00)
Plăţi naţionale / bugetare Urgente (ora limita 16.00)
Plăţi intrabancare între conturile aceluiaşi client / diferitor clienţi
Achitarea serviciilor comunale

MDL

USD

EUR

110 000 MDL

5 500 USD

5 000 EUR

25 USD sau echivalentul în altă valută
30 USD sau echivalentul în altă valută
150 USD sau echivalentul în altă valută
10 000 EUR sau echivalentul în altă monedă
în dependență de caracteristica bancomatelor max.40 bancnote per tranzacție

MDL
15 MDL
70 MDL

USD
1,5 USD
6 USD

EUR
1,5 EUR
5 EUR

MDL
gratis
30 MDL
20 MDL
gratis

USD
gratis
3 USD
1 USD
gratis

EUR
gratis
2 EUR
1 EUR
gratis

5 MDL

0,5 USD

0,5 EUR

Conform cursului comercial zilnic, stabilit de Bancă pentru operaţiunile fără numerar la data decontării tranzacţiei

2 ani
5 ani
La ghișeul Bancii

Prin sistemul ProBanking
gratis
gratis (1)
12 MDL
gratis
gratis

50 MDL
100 MDL
50 MDL
nu este posibil

(1)

Comisionul este aplicat pentru clienții care sunt conectati la Setul de Servicii Bancare. Pentru Plațile Nationale ordinare / bugetare executate de către clientii ce nu sunt conectati la Setul de Servicii Bancare,
comisionul aplicat va fi de 3 MDL.

4.2 Transferuri în valuta straină
Plaţi primite în favoarea clienţilor Băncii
Plăţi ordonate de clienţii Băncii in favoarea clienţilor altor Bănci (Ora limita pentru ordonarea
plăţii - 16:00 ) (1) (2)
Plăți ordonate de către clienții Băncii prin intermediul sistemul de plăţi ProPay (3)
Amendament/ anularea/ investigaţii privind ordinul de plată
Returnarea transferului la cererea Băncii corespondente
Convertirea valutei la plațile primite în favoare clienților Băncii în valuta diferită de cea a
contului
Plăţi intrabancare intre conturile diferitor clienţi/ conturile curente aceluiaşi client

Prin sistemul ProBanking
gratis

La ghișeul Bancii

25 USD / 25EUR

40 USD / 40 EUR

-

2.5 USD / 2,5 EUR
40 USD / 40 EUR
50 USD/EUR + comisioanele Băncilor corespondente
30 USD / 25 EUR
nu este posibil

5 EUR

gratis

5 USD / 5 EUR

(1)

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.
(2)
Comisionul se percepe pentru opţiunile „OUR”, „SHA” şi „BEN”. 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)
Serviciu valabil pentru clienţii Băncilor din grupul ProCredit (România, Serbia, Macedonia,Georgia, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Albania, Bulgaria, Germania, Ucraina, Grecia).

5 SISTEMUL DE DESERVIRE LA DISTANȚĂ PROBANKING
5.1 ProBanking
Conectarea la sistem
Comision anual de administrare (sistem de securizare token)
Comision pentru pierderea /distrugere a token-ului
Comision de administrare (sistem de securizare sms TAN)
5.2 Limite operațiuni
Limita pe zi pentru tranzacţii intrabancare /interbancare
Limita pe zi pentru tranzacții de executare Ordinelor de Plată Bugetare
Limita pe zi pentru tranzacţii de schimb valutar

MDL
gratis
150 MDL
300 MDL
MDL
1 000 000 MDL
nelimitat
2 000 000 MDL

USD
gratis
15 USD
30 USD
gratis
USD

EUR
gratis
10 EUR
20 EUR

echiv.a 1 000 000 MDL*
echiv.a 2 000 000 MDL*

echiv.a 1 000 000 MDL*
echiv.a 2 000 000 MDL*

EUR

* la cursul BNM în ziua ectuării tranzacției

6 ALTE SERVICII
Extras din cont al anului calendaristic curent

o solicitare in luna gratis
incepind cu a 2 a solicitare pe lună-150 MDL

Extras din cont al anului calendaristic precedent
Emiterea certificatelor

10 MDL per pagină
150 MDL

Emiterea certificatelor ce confirmă lipsa datoriilor

o solicitare in luna gratis
incepind cu a 2 a solicitare pe lună-150 MDL

Eliberarea duplicatelor/copiilor documentelor
SWIFT confirmare pentru transferurile expediate
Servicii poştale şi de curierat
Comision swift

10 MDL per pagină
25 MDL
Costul de facto
10 EUR

Condiţii generale
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 B.C. ProCredit Bank S.A., rezidenţi şi nerezidenţi, persoane fizice.
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 Băncii, 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. 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 05.04.2018,
care intră în vigoare din data de 15.04.2018
© ProCredit Bank Martie 2018.
Toate drepturile sunt protejate.
Preşedintele Comitetului de Conducere: Olga Bulat

