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TARIFE PERCEPUTE DE BCR CHIŞINĂU S.A.
PENTRU DESERVIREA PERSOANELOR FIZICE
Nr/o
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.6.

1.7.

1.8.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.2
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.

Denumirea operaţiunii bancare
Tarif aplicat
Nota
1. DESCHIDEREA ŞI ADMINISTRAREA CONTURILOR
Deschiderea conturilor curente persoanelor
20 MDL
per cont
fizice rezidente
Deschiderea conturilor curente persoanelor
50 MDL
per cont
fizice nerezidente
Închiderea conturilor curente, inclusiv
soldul din cont,
convențional
max. 50 lei sau
în limita soldului disponibil
echivalent per
cont
Depunerea numerarului în cont curent
gratis
Depunerea numerarului în favoarea persoanei juridice pentru servicii / bunuri
2 EUR
(echivalent în
- În favoarea Ambasadelor şi a Consulatelor
valoarea comisionului poate să
MDL conform
difere în baza contractului semnat
cursului BNM)
de către Bancă cu persoana
0.2% min. 10
juridică
- În favoarea altor persoane juridice
MDL max. 50
MDL
Ridicarea numerarului din cont de depozit la
cu excepția sumelor provenite din
vedere fără dobândă, inclusiv cont curent
1%
conturile de depozit la termen și
dobânda aferentă şi din credite
Ridicarea neprogramată cu cel puțin 2 zile
lucrătoare înainte a numerarului din cont
se aplică suplimentar la
0.5%
curent, pentru sume mai mari de 100’000 MDL
comisionul din p.1.6.
(sau echivalent)
Ridicarea numerarului la POS de pe cardurile
1.5%
emise de alte bănci
2. DECONTĂRI ÎN MONEDĂ NAŢIONALĂ
Executarea ordinelor de plată
Transfer în interiorul băncii în adresa altui client
- pe suport hârtie
4 MDL
- prin 24 Banking
2 MDL
Transfer în favoarea clienţilor altor bănci şi/sau transfer în conturi
proprii deschise în alte bănci
per ordin de plată
- pe suport de hârtie pentru sume până la
6 MDL
50’000 MDL inclusiv
- pe suport de hârtie pentru sume mai mari de
8 MDL
50’000 MDL
- prin 24 Banking
3 MDL

2.1.3.
2.1.3.1
2.1.3.2.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.1.
4.1.1.

4.1.2.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

Executarea în regim de urgenţă
- pe suport de hârtie
40 MDL
- prin 24 Banking
20 MDL
Modificarea sau anularea ordinului de plată în
40 MDL
aşteptare către BNM
Asistenţă în căutarea transferului ce nu a
30 MDL
ajuns la destinaţie
Transfer în interiorul băncii între conturile
gratis
proprii ale clientului
3. DECONTĂRI ÎN VALUTĂ*
Executarea ordinelor de plată
Transfer în favoarea clienţilor altor bănci

0.25%
min. 25
USD/EUR max.
200 USD/EUR

per cerere

per operaţiune (comision calculat
în EUR pentru celelalte valute);
suplimentar se percepe
comisionul pentru transmiterea
mesajelor SWIFT din p.3.1.5.
per operaţiune (comision calculat
în EUR pentru celelalte valute)
este achitat parţial de plătitor;
se aplică doar în cazul plăţilor în
cadrul Grupului ERSTE;
suplimentar se percepe
comisionul pentru transmiterea
mesajelor SWIFT din p.3.1.5.
per mesaj

Transfer în interiorul băncii în adresa altui
10 USD/EUR
client
Transfer în euro “SHA1)” pentru sume până la
10’000 EUR
10 EUR
(FIT Payments 2.0)
Transfer în euro “SHA1)” pentru sume mai
0.1%
mari de 10’000 EUR
min. 20 EUR
(FIT Payments 2.0)
max. 100 EUR
Compensarea cheltuielilor SWIFT, fax, telex
10 USD/EUR
Investigarea, înlocuirea, modificarea sau anularea ordinului de plată
Ordin de plată în dolari SUA
50 USD
Ordin de plată în euro şi alte valute
50 EUR
Încasarea mijloacelor în cazul
rechizitelor eronate în mesajul de
5 EUR
per ordin de plată
încasare SWIFT
Transfer în interiorul băncii între conturile
gratis
proprii ale clientului
Routing al plăţii remise eronat de banca
25 USD/EUR
per ordin de plată
corespondentă
4. CREDITE

Comision pentru analiza dosarului (nu se aplică pentru Overdraft pe card salarial)
Credite pentru procurarea locuinţelor, a
terenurilor cu destinaţie de construcţie,
500 MDL
construcţia/reconstrucţia/reparaţia/amenajarea
încasat la momentul depunerii
bunurilor imobile cu destinaţie locativă
setului de documente spre analiză
Credite pentru necesităţi de consum cu
300 MDL
diverse destinaţii, procurare automobil
Comision pentru acordare (nu se aplică pentru
1.0%
din suma aprobată
Overdraft pe card salarial)
Comision de gestiune (pentru toate tipurile de
se calculează lunar în dependenţă
0.15%
credite cu excepţia Overdraft pe card salarial)
de soldul creditului
Comision de rambursare anticipată (dacă
perioada de timp dintre rambursarea
1%
anticipată şi rezilierea contractului de credit
este mai mare de 1 an)
calculat la suma creditului
rambursat anticipat
Comision de rambursare anticipată (dacă
perioada de timp dintre rambursarea
0.5%
anticipată şi rezilierea contractului de credit nu
este mai mare de 1 an)
Comision de neutilizare (nu se aplică pentru
0.75%
calculat la suma neutilizată
Overdraft pe card salarial)
Comision pentru degrevarea parţială de
500 MDL
încasat la momentul degrevării
gaj/ipotecă
Penalitate pentru neplata în termen a sumelor
aplicat la suma restantă calculată
0.1%
datorate la credit şi dobânda conform
pentru fiecare zi de întârziere

graficului
4.8.

Comision pentru emiterea acordului de
constituire a gajului/ipotecii ulterioare în
favoarea altui credit

4.9.

Comision de restructurare

4.10.

Comision pentru eliberare extras din cont de
credit/dobândă

1.5%, min.1000
MDL
1%, min.300
MDL

50 MDL

calculat din soldul creditului la
data emiterii permisiunii
calculat din soldul creditului la
momentul restructurării, nu se
aplică în cazul modificării datei de
scadenţă cu cel mult 30 zile
aplicabil începând cu a doua
cerere efectuată pe parcursul
aceluiaşi an calendaristic

Comision pentru eliberare certificat aferent
150 MDL
per certificat
gestiunii creditului
5. SERVICII PE PIAŢA VALORILOR MOBILIARE DE STAT (VMS)
5.1.
Deschiderea contului pentru efectuarea
50 MDL
operaţiunilor cu VMS
5.2. Cumpărarea VMS
5.2.1.
Până la 100’000 MDL
0.20%
5.2.2.
De la 100’001 MDL până la 500’000 MDL
0.15%
5.2.3.
Mai mult de 500’000 MDL
0.10%
4.11.

6.1.

7.1.
7.2.
7.3.
8.1.
8.2.

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

9.9.
9.10.

9.11.

6. SERVICIUL ESCROW IMOBILIAR
Gestiunea contului Escrow Imobiliar
0.3% min.
500 MDL

se calculează la suma contractului
şi se percepe la data semnării
contractului
7. DESERVIREA LA DISTANŢĂ PRIN 24 BANKING
Conectarea/reconectarea la sistem
Gratis
Deservirea lunară
10 MDL
Plata facturilor de utilităţi prin 24 Banking
Gratis
8. OPERAȚIUNI CU CECURI
Colectarea cecului
1.5% min. 50
adițional se aplică comisioanele
EUR
băncilor corespondente și taxe
poștale, pentru care se constituie
Returnarea cecului neachitat
un depozit garanție de 100 EUR
50 EUR
(sau echivalent) la depunerea
cecului
9. ALTE SERVICII
Eliberarea certificatului privind existenţa
conturilor şi disponibilităţile din conturi
50 MDL
(curente, depozit, card)
Eliberarea certificatului privind activitatea
150 MDL
bancară a clientului (scrisoare de bonitate)
Eliberarea certificatului ce ţine de lucru cu
arhiva băncii, cu ridicarea copiei documentului
300 MDL
din arhivă
Eliberare alte tipuri de certificate
100 MDL
Eliberarea copiei documentului SWIFT
20 MDL
per document
Transmiterea informaţiei prin fax în interiorul
10 MDL
per pagină, inclusiv TVA
ţării
Transmiterea informaţiei prin fax peste
30 MDL
per pagină, inclusiv TVA
hotarele ţării
Comercializarea monedelor jubiliare şi
preţ stabilit de
comemorative emise de Banca Naţională a
preţul BNM din ziua tranzacţiei
BNM + 3%
Moldovei
Verificarea autenticităţii bancnotelor
1 MDL
per bancnotă
Eliberarea extrasului de cont în format
Gratis
electronic prin serviciul InfoCont
per document pentru perioade
10 MDL
Eliberarea extrasului de cont şi a
pana la 1 an
documentelor de plată pe suport hârtie,
per document pentru perioade mai
inclusiv a dublicatelor
50 MDL
mari de 1 an

*

Comisioanele percepute de băncile corespondente vor fi recuperate de la ordonator.

Notă:
1) Regimul de comisionare “SHA” semnifică că comisioanele percepute de Banca Comercială Română Chişinău
S.A. sunt achitate de la plătitor, iar comisioanele percepute de băncile corespondente sunt achitate de beneficiar
din suma transferului.
2) Banca îşi rezervă dreptul de a modifica tarifele fără aviz prealabil.

