
Cirrus/Maestro/

VISA Electron

MC Standard/

VISA Classic

MC Gold/                   

VISA Gold

Cirrus/Maestro+

VISA Electron

MC Standard+

VISA Classic

MC Gold+                

VISA Gold

1.1.1. Emiterea cardului de bază, u.c. 7.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00
Comisionul se achită în numerar la emiterea iniţială a cardului şi 

la prelungire.

1.1.2. Emiterea cardului suplimentar, u.c. 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00
Comisionul se achită în numerar la emiterea iniţială a cardului şi 

la prelungire.

1.1.3. Deservirea anuală a cardului de bază, u.c. 0* 25.00 50.00 0* 40.00 100.00

La deschiderea contului de card comisionul pentru primul an se 

achită în numerar, pentru fiecare an următor se decontează  

automat din cont de card. 

Comisionul nu se restituie şi nu se recalculează la închiderea 

contului de card înainte de termenul de expirare a cardului.

1.1.4.
Deservirea anuală a cardului suplimentar (pentru 

fiecare card), u.c.
0* 20.00 50.00 0* 20.00 50.00

La deschiderea contului de card comisionul pentru primul an se 

achită în numerar, pentru fiecare an următor se decontează  

automat din cont de card. 

Comisionul nu se restituie şi nu se recalculează la închiderea 

contului de card înainte de termenul de expirare a cardului.

1.1.5.
Suma minimă a vărsământului iniţial, MDL / USD / 

EUR
0

2080 / 190 /130 4000 / 360 / 250 
0

2080 / 190 / 130 4000 / 360 / 250

1.1.6. Sold minim în cont, MDL / USD / EUR 0
2080 / 190 /130 4000 / 360 / 250 

0
2080 / 190 / 130 4000 / 360 / 250 Se blochează în cont după efectuarea vărsămîntului iniţial.

1.1.7. Deschiderea urgentă a contului de card, u.c. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Nu poate fi mai mic de 36 ore.

1.1.8.

Emiterea repetată a cardului în caz de

- pierdere/furt

- schimbarea datelor personale

 -distrugerea cardului

- restabilirea PIN-codului

- restabilirea CVV2/CVC2 codului, u.c.

3.00 5.00 0.00 3.00 5.00 0.00
Comisionul nu se percepe în cazul cînd emiterea repetată  a 

fost cauzată de greşeala băncii şi în cazul compromiterii 

cardului.

1.2.1. Emiterea cardului de bază, u.c. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.2. Emiterea cardului suplimentar, u.c. 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00
Comisionul se achită în numerar la emiterea iniţială a cardului şi 

la prelungire

1.2.3. Deservirea anuală a cardului de bază, u.c. 0.00 10.00 40.00 0.00 20.00 80.00

La deschiderea contului de card comisionul pentru primul an se 

achită în numerar, pentru fiecare an următor se decontează  

automat din cont de card. 

Comisionul nu se restituie şi nu se recalculează la închiderea 

contului de card înainte de termenul de expirare a cardului.

1.2.4.
Deservirea anuală a cardului suplimentar (pentru 

fiecare card), u.c.
0* 20.00 50.00 0* 20.00 50.00

La deschiderea contului de card comisionul pentru primul an se 

achită în numerar, pentru fiecare an următor se decontează  

automat din cont de card. 

Comisionul nu se restituie şi nu se recalculează la închiderea 

contului de card înainte de termenul de expirare a cardului.

1.2.5. Suma minimă a vărsământului iniţial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.6. Sold minim în cont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2.7. Deschiderea urgentă a contului de card, u.c. 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Nu poate fi mai mic de 36 ore

1.2.8.

Emiterea repetată a cardului în caz de

- pierdere/furt

- schimbarea datelor personale

 -distrugerea cardului

- restabilirea PIN-codului

- restabilirea CVV2/CVC2 codului, u.c.

3.00 5.00 0.00 3.00 5.00 0.00

Comisionul nu se percepe în cazul cînd emiterea repetată  a 

fost cauzată de greşeala băncii şi în cazul compromiterii 

cardului.

1.3.1. Emiterea cardului de bază, u.c. 0.00  -  -  -  -  -

1.3.2. Emiterea cardului suplimentar, u.c. 6.00  -  -  -  -  -
Comisionul se achită în numerar la emiterea iniţială a cardului şi 

la prelungire.

1.3.3.

Deservirea anuală a cardului de bază:                                       

carduri pentru pensionari şi pentru îndemnizaţii / 

carduri pentru pensionari militari, USD

0.00 / 2.00  -  -  -  -  -

La deschiderea contului de card comisionul pentru primul an se 

achită în numerar, pentru fiecare an următor se decontează  

automat din cont de card. 

Comisionul nu se restituie şi nu se recalculează la închiderea 

contului de card înainte de termenul de expirare a cardului.

1.3.4.
Deservirea anuală a cardului suplimentar (pentru 

fiecare card), u.c.
0*  -  -  -  -  -

1.3.5. Suma minimă a vărsământului iniţial 0.00  -  -  -  -  -

1.3.6. Sold minim în cont 0.00  -  -  -  -  -

1.3.7. Deschiderea urgentă a contului de card, u.c. 5.00  -  -  -  -  -
Nu poate fi mai mic de 36 ore.

1.3.8.

Emiterea repetată a cardului în caz de

- pierdere/furt

- schimbarea datelor personale

 -distrugerea cardului

- restabilirea PIN-codului

- restabilirea CVV2/CVC2 codului, u.c.

3.00  -  -  -  -  -

Comisionul nu se percepe în cazul cînd emiterea repetată  a 

fost cauzată de greşeala băncii şi în cazul compromiterii 

cardului.

2.1.
Retragerea de numerar în reprezentanţele şi 

bancomatele Banca de Economii S.A., u.c.
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Primele 10 retrageri pe lună - gratis.                                      

Comisionul nu se percepe pentru cardurile emise în cadrul 

proiectelor sociale (pensii, indemnizaţii)

2.2.
Retragerea de numerar în reprezentanţele şi 

bancomatele altor bănci pe teritoriul RM 
1.2%+0.5 u.c. 1.2%+0.5 u.c. 1.2%+0.5 u.c. 1.2%+0.5 u.c. 1.2%+0.5 u.c. 1.2%+0.5 u.c.

2.3.
Retragerea de numerar în bancomatele – peste 

hotare 
1.5%, min.3.0 u.c. 1.5%, min.3.0 u.c. 1.5%, min.3.0 u.c. 1.5%, min.3.0 u.c. 1.5%, min.3.0 u.c. 1.5%, min.3.0 u.c.

2.4.
Retragerea de numerar în reprezentanţele bancare 

– peste hotare 
1.5%, min.3.0 u.c. 1.5%, min.5.5  u.c. 1.5%, min.5.5  u.c. 1.5%, min.3.0 u.c. 1.5%, min.5.5  u.c. 1.5%, min.5.5  u.c.

2.5.
Deservirea în punctele comerciale  (pe teritoriul R. 

Moldova şi în străinătate) , u.c.
0 0 0 0 0 0

2.6. Extrasul lunar din contul de card, u.c. 0 0 0 0 0 0

2.7.
Extrasul din contul de card pentru perioada mai 

mare de 2 ani de la data curentă, u.c.
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

2.8. Extrasul din cont de card cu anexe, u.c. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Pentru fiecare tranzacţie.

2.9. Alimentarea contului de card în numerar, u.c. 0 0 0 0 0 0

2.10.
Înregistrarea în contul de card a sumelor primite 

prin virament în lei 
0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%

Cu excepţia sumelor transferate în cadrul proiectelor sociale şi 

de salarizare.                                                                     

Comisionul se incaseaza din suma tranzactiei.                                                               

Comisionul se achită de către beneficiar.                            

Comisionul nu se percepe  în cazul transferurilor sumelor 

acordate ca:ajutor material; binefacere; sponsorizare;  pensie 

alimentară; indemnizaţii unice si plaţi compensatorii (pentru 

pierderea întreţinătorului, pierderea capacitaţii de munca) la 

2.11.
Înregistrarea în contul de card a sumelor primite 

prin virament în valuta străină
0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%

Comisionul se achită de către beneficiar din suma transferată.

2.12. Returnarea mijloacelor 

Tarifele pentru deservirea cardurilor bancare emise de   BANCA DE ECONOMI S.A.  pentru persoane fizice                          

(în vigoare de la 06.11.2009, cu modificări de la 26.04.2010)

Pachete de carduri

1.Emiterea cardului

Carduri

Tipul comisionului Note

1.1. Cardurile emise la condiţii standard

Cardurile emise la condiţii preferenţiale

În conformitate cu tarifele pentru serviciile acordate persoanelor individuale

2. Comisioane de deservire

1.2. Cardurile emise în cadrul proiectelor de salarizare

1.3.Cardurile emise în cadrul proiectelor sociale (pensii, indemnizaţii)



Cirrus/Maestro/

VISA Electron

MC Standard/

VISA Classic

MC Gold/                   

VISA Gold

Cirrus/Maestro+

VISA Electron

MC Standard+

VISA Classic

MC Gold+                

VISA Gold

Pachete de carduri

1.Emiterea cardului

Carduri

Tipul comisionului Note

2.13. Eliberarea certificatelor şi confirmărilor

2.14. Blocarea funcţiei cardului la cererea clientului, u.c.
0 0 0

0 0 0

2.15.
Deblocarea funcţiei cardului la cererea clientului, 

u.c.
1.00 5.00 5.00 1.00 5.00 5.00

2.16.
Sechestrarea cardului în afara reţelei Băncii de 

Economii S.A.

2.17.

Investigarea reclamaţiilor cu privire la operaţiunile 

efectuate pe teritoriul RM, inclusiv prezentarea 

foto/video materialelor, u.c.

1.0 , max.10.0 1.0 , max.10.0 1.0 , max.10.0 1.0 , max.10.0 1.0 , max.10.0 1.0 , max.10.0
Se incaseaza pentru fiecare operatiune

Indiferent de rezultatul investigării.

2.18.
Investigarea reclamaţiilor cu privire la operaţiunile 

efectuate peste hotare/prin internet, u.c.
10.0 , max.100.0 10.0 , max.100.0 10.0 , max.100.0 10.0 , max.100.0 10.0 , max.100.0 10.0 , max.100.0

Se incaseaza pentru fiecare operatiune.

Cu excepţia tranzacţiilor efectuate prin econom.md. Indiferent 

de rezultatul investigării.

2.19.
Comisionul pentru creditarea cardului prin 

intermediul vaucher-ului  de credit, u.c. 
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.20.
Comisionul pentru vizualizarea soldului contului în 

toate dispozitivele Băncii de Economii, u.c.
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 Primele 10 vizualizari pe lună - gratis.

2.21.
Comisionul pentru vizualizarea soldului contului  în 

bancomatele altor bănci pe teritoriul RM, u.c.
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

2.22.
Comisionul pentru vizualizarea soldului contului  în 

bancomatele din străinătate, u.c.
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

2.23.
Comisionul pentru primirea miniextrasului în 

bancomatele Băncii de Economii, u.c.
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 Primele 3 extrase  pe lună  - gratis.

3.1.
Dobânda anuală calculată la soldul contului 

(inclusiv la soldul minim) MDL / USD&EUR
1.0%  /  0.15% 1.0%  /  0.15% 1.0%  /  0.15% 1.0%  /  0.15% 1.0%  /  0.15% 1.0%  /  0.15%

Se calculează numai în perioada de valabilitate a cardului.  

Poate fi modificat prin decizia Comitetului de Administrare a 

Activelor şi Pasivelor

3.2.

Dobânda anuală pentru utilizarea mijloacelor 

Overdraftului nesancţionat– din momentul apariţiei 

overdraftului MDL / USD&EUR

0 36%  / 18% 36% / 18% 0 36%  / 18% 36%  / 18% Pentru cardurile de debit. 

3.3. Rata anuală a dobânzii la credit  18% 18% 18% 18% 18% 18%
Poate fi modificat prin decizia Comitetului de Administrare a 

Activelor şi Pasivelor

3.4.
Rata anuală a dobânzii pentru overlimit înregistrat 

in perioada de gestiune pentru cardurile de credit
30% 30% 30% 30% 30% 30%

Poate fi modificat prin decizia Comitetului de Administrare a 

Activelor şi Pasivelor

3.5.

Rata anuală a dobânzii pentru overlimit in perioada 

expunerii creditului şi overlimitului spre plată 

pentru cardurile de credit

30% 30% 30% 30% 30% 30%
Poate fi modificat prin decizia Comitetului de Administrare a 

Activelor şi Pasivelor

3.6.

Rata anuala a dobânzii pentru mijloacele din contul 

creditelor şi overlimitului expirat pentru cardurile de 

credit

60% 60% 60% 60% 60% 60%
Poate fi modificat prin decizia Comitetului de Administrare a 

Activelor şi Pasivelor

4.1.

Termenul/perioada de expunere a creditului şi 

overlimitului spre plată (zile calendaristice după 

expirarea lunii în care s-a înregistrat creditul)

5.1.
Suma zilnică de extragere a numerarului în 

bancomatele pe teritoriul RM Limita poate fi modificată la cererea scrisă a deţinătorului.

5.2.
Suma zilnică de extragere a numerarului în 

bancomatele – peste hotare Limita poate fi modificată la cererea scrisă a deţinătorului.

5.3.
Suma maximală de extragere a numerarului în 

reprezentanţele Banca de Economii S.A.

5.4.
Suma lunară de extragere a numerarului – peste 

hotare

Limita este stabilită în conformitate cu prevederile legislaţiei în 

vigoare.

8. Comisioanele încasate în numerar în filialele şi reprezentanţele băncii conform prevederilor Regulamentului privind activitatea cu cardurile bancare în Banca de Economii S.A. se percep în lei moldoveneşti, alte comisioane se

percep în valuta contului de card.

9.Convertirea comisioanelor percepute în numerar în filialele şi reprezentanţele băncii conform prevederilor Regulamentului privind activitatea cu cardurile bancare în Banca de Economii S.A. se efectuează la cursul oficial al BNM

la ziua perceperii comisionului. Convertirea altor comisioane se efectuează la cursul comercial special de vînzare al Băncii de Economii la ziua efectuării tranzacţiei.

10. În cazul în care valuta mijloacelor recepţionate prin virament diferă de valuta contului de card, convertirea se va efectua la cursul comercial special al Băncii de Economii S.A. la ziua creditării contului.

Serviciului Clientelă: (+373 22) 21-02-02, (+373 22) 21-03-03, (+373 22) 22-23-04, (+373 22) 21-80-00

În conformitate cu "Tarifele pentru serviciile acordate persoanelor individuale"

4.Cardurile emise în cadrul proiectelor de salarizare se deservesc cu aplicarea prezentelor Tarife pînă la expirarea termenului de valabilitate a cardului. La prelungirea cardurilor persoanelor fizice, care nu mai sunt angajaţi ai

întreprinderii cu care Banca de Economii S.A. a încheiat contractul de transferare a salariilor pe card, vor fi aplicate tarifele generale.

6. Cardurile emise în cadrul proiectelor de salarizare se emit pe perioada de 3 ani.

7. Cardurile pentru îndemnizaţii se emit pe perioada 3 ani fără posibilitatea de prelungire.

Regulile de aplicare a tarifelor

1. Comisioanele, valuta cărora nu este specificată în tarife sunt indicate în unităţi convenţionale (u.c.). O unitate convenţională este egală cu 1.0 Euro.

2. Conturile de card se deschid în MDL/USD/EUR în conformitate cu legislaţia în vigoare a Rep. Moldova. 

3. * La cardurile emise sau prelungite pînă la data intrării în vigoare a prezentelor Tarife comisionul pentru deservirea anuală va fi 4 euro pentru cardurile de bază, 6 euro pentru pachete de carduri şi 3 euro pentru cardurile

suplimentare, aplicat până la prelungirea acestor carduri.

5. Cardurile emise în condiţii standard se emit pe perioada de 2 ani.

În mărimea comisionului reţinut de banca respectivă în conformitate cu regulile sistemelor internaţionale de plăţi
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3.Dobînzi şi penalităţi

6. Tarife pentru efectuarea operaţiunilor prin Sistemul de Plăţi On-line Econom.md

3000 MDL

500 €

4.Termene

5. Restricţii

În limita soldului din cont şi disponibilului de numerar în reprezentanţă

10000 €

În conformitate cu tarifele pentru serviciile acordate persoanelor individuale



Anexa 2

Note

1.1. Emiterea cardului, u.c.

1.2. Deservirea  anuală a fiecărui card, u.c.

La deschiderea contului de card comisionul pentru primul an se 

achită în numerar, pentru fiecare an următor se decontează  

automat din cont de card. 

Comisionul nu se restituie şi nu se recalculează la închiderea 

contului de card înainte de termenul de ex

1.3.

Restabilirea cardului în caz de: pierdere/furt/ distrugerea cardului 

/schimbarea datelor personale / restabilirea PIN codului/ restabilirea 

CVV2/CVC2 codului , u.c.

Comisionul se achită în numerar în reprezentanţele băncii.

Comisionul nu se percepe în cazul cînd emiterea repetată  a fost 

cauzată de greşeala băncii şi în cazul compromiterii cardului.

1.4. Depozitul de asigurare 

1.5. Suma minimă a vărsământului iniţial

1.6. Depozitul de asigurare pentru cardurile de credit , u.c.

1.7. Suma minimă a vărsământului iniţial pentru cardurile de credit , u.c.

2.1.

Retragerea de numerar din contul de card în reprezentanţe şi 

bancomate (în R. Moldova şi peste hotare), pentru fiecare tranzacţie, 

u.c.

2.2.
Deservirea în punctele comerciale  (pe teritoriul R. Moldova şi în 

străinătate) , u.c.

2.3. Extrasul lunar din contul de card, u.c.

2.4.
Extrasul din cont pentru perioada mai mare de 2 ani de la data curentă, 

u.c.

2.5. Înregistrarea în contul de card a sumelor primite prin virament , u.c.

2.6. Returnarea mijloacelor 

2.7. Eliberarea certificatelor şi confirmărilor

2.8. Blocarea funcţiei cardului la cererea clientului

2.9. Deblocarea funcţiei cardului la cererea clientului, u.c.

2.10. Sechestrarea cardului în afara reţelei Băncii de Economii S.A.

2.11.
Investigarea reclamaţiilor cu privire la operaţiunile efectuate pe teritoriul 

RM, inclusiv prezentarea foto/video materialelor , u.c.
Indiferent de rezultatul investigării

2.12.
Investigarea reclamaţiilor cu privire la operaţiunile efectuate peste 

hotare/prin internet, u.c.

Cu excepţia tranzacţiilor efectuate prin econom.md.                    

Indiferent de rezultatul investigării.

3.1.
Termenul/perioada de expunere a creditului şi overlimitului spre plată 

(zile calendaristice după expirarea lunii în care s-a înregistrat creditul)

4.1.
Suma zilnică de extragere a numerarului în bancomatele pe teritoriul 

RM Limita poate fi modificată la cererea scrisă a deţinătorului.

4.2.
Suma zilnică de extragere a numerarului în bancomatele – peste 

hotare Limita poate fi modificată la cererea scrisă a deţinătorului.

4.3.
Suma maximală de extragere a numerarului în reprezentanţele Banca 

de Economii S.A.

4.4. Suma lunară de extragere a numerarului – peste hotare
Limita este stabilită în conformitate cu prevederile legislaţiei în 

vigoare.

MDL USD EUR

5.1. Rata anuală a dobânzii la credit  
18% 12% 12%

Poate fi modificat prin decizia Comitetului de Administrare a activelor 

şi pasivelor

5.2.
Rata anuală a dobânzii in termenul/perioada expunerii creditului şi 

overlimitului spre plată 18% 12% 12%

Poate fi modificat prin decizia Comitetului de Administrare a activelor 

şi pasivelor

5.3.
Dobânda anuală calculată la soldul contului (inclusiv şi depozitul de 

asigurare) 0% 0% 0%

Poate fi modificat prin decizia Comitetului de Administrare a activelor 

şi pasivelor

5.4.
Rata anuală a dobânzii pentru overlimit înregistrat in perioada de 

gestiune pentru cardurile de credit 30% 18% 18%

Poate fi modificat prin decizia Comitetului de Administrare a activelor 

şi pasivelor

5.5.
Rata anuală a dobânzii pentru overlimit in perioada expunerii creditului 

şi overlimitului spre plată pentru cardurile de credit 30% 18% 18%

Poate fi modificat prin decizia Comitetului de Administrare a activelor 

şi pasivelor

5.6.
Rata anuala a dobânzii pentru mijloacele din contul creditelor şi 

overlimitului expirat pentru cardurile de credit 60% 36% 36%

Poate fi modificat prin decizia Comitetului de Administrare a activelor 

şi pasivelor

5.7.
Dobânda anuală pentru utilizarea mijloacelor Overdraftului – din 

momentul apariţiei overdraftului 36% 18% 18%

Poate fi modificat prin decizia Comitetului de Administrare a activelor 

şi pasivelor

4. Convertirea comisioanelor percepute în numerar în filialele şi reprezentanţele băncii conform prevederilor Regulamentului privind activitatea cu cardurile bancare în Banca de

Economii S.A. se efectuează la cursul oficial al BNM la ziua perceperii comisionului. Convertirea altor comisioane se efectuează la cursul comercial special de vînzare al Băncii

de Economii la ziua efectuării tranzacţiei.

5. În cazul în care valuta mijloacelor recepţionate prin virament diferă de valuta contului de card, convertirea se va efectua la cursul comercial special al Băncii de Economii S.A.

la ziua creditării contului.

6. Eliberarea mijloacelor băneşti în numerar în reprezentanţele şi bancomatele Banca de Economii S.A. se efectuează numai în MDL.

Serviciului Clientelă: (+373 22) 21-02-02, (+373 22) 21-03-03, (+373 22) 22-23-04, (+373 22) 21-80-00

10000 €

5. Dobânzi şi penalităţi

Regulile de aplicare a tarifelor

1. Comisioanele, valuta cărora nu este specificată în tarife sunt indicate în unităţi convenţionale (u.c.). O unitate convenţională este egală cu 1 Euro.

2.Conturile de card se deschid în MDL/USD/EUR în conformitate cu legislaţia în vigoare a Rep. Moldova.

3. Comisioanele încasate în numerar în filialele şi reprezentanţele băncii conform prevederilor Regulamentului privind activitatea cu cardurile bancare în Banca de Economii

S.A. se percep în lei moldoveneşti, alte comisioane se percep în valuta contului de card.
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4.Restricţii

În mărimea comisionului reţinut de 

banca respectivă în conformitate 

cu regulile sistemelor 

internaţionale de plăţi

1 pentru fiecare operaţiune, 

max.10

10 pentru fiecare operaţiune, max. 

100

Denumire
MasterCard Business 

Note

500 €

În limita soldului din cont şi 

disponibilului de numerar în 

reprezentanţă

3000 MDL

0

0

10

0

5

3. Termene

În conformitate cu tarifele pentru 

serviciile acordate agenţilor 

economici, instituţiilor şi 

organizaţiilor

În conformitate cu tarifele pentru 

serviciile acordate agenţilor 

economici, instituţiilor şi 

organizaţiilor

0

Tarifele pentru deservirea cardurilor bancare emise de   BANCA DE ECONOMII S.A.  pentru persoane juridice                                       

(în vigoare de la 06.11.2009)

0

0

50

50

MasterCard Business

0

2.Comisioane de deservire

4

Tipul comisionului

1. Emiterea carduluI

0

0



Anexa 3 

Mărimea comisionului

1

Eliberarea numerarului prin intermediul cardurilor străine în filiale şi 

reprezentanţe Băncii de Economii

1.5% pentru toate cardurile sistemelor VISA şi 

MasterCard

2

Eliberarea numerarului prin intermediul cardurilor străine în bancomatele 

Băncii de Economii 0

3 Vizualizarea soldului contului 0

4

Prezentarea extrasului cu anexe din contul ATM privind operaţiunile 

clientului (foto materiale), u.c. 1.0 (pentru fiecare tranzacţie)

Tarifele Banca de Economii S.A. pentru deservirea cardurilor bancare emise de alte bănci  pentru persoanele 

fizice şi juridice                          

Tipul comisionului

4. În cazul în care valuta mijloacelor recepţionate prin virament diferă de valuta contului de card, convertirea se va efectua la

cursul comercial special al Băncii de Economii S.A. la ziua creditării contului.

Serviciului Clientelă: (+373 22) 21-02-02, (+373 22) 21-03-03, (+373 22) 22-23-04, (+373 22) 21-80-00

(în vigoare de la 06.11.2009)

1. Comisioanele, valuta cărora nu este specificată în tarife sunt indicate în unităţi convenţionale (u.c.). O unitate

convenţională este egală cu 1 Euro. 
2. Comisioanele încasate în numerar în filialele şi reprezentanţele băncii conform prevederilor Regulamentului privind

activitatea cu cardurile bancare în Banca de Economii S.A. se percep în lei moldoveneşti, alte comisioane se percep în valuta

contului de card.

3. Convertirea comisioanelor percepute în numerar în filialele şi reprezentanţele băncii conform prevederilor Regulamentului

privind activitatea cu cardurile bancare în Banca de Economii S.A. se efectuează la cursul oficial al BNM la ziua perceperii

comisionului. Convertirea altor comisioane se efectuează la cursul comercial special de vînzare al Băncii de Economii la ziua

efectuării tranzacţiei.

Regulile de aplicare a tarifelor
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