Tarife pentru deservirea cardurilor de plată aflate în circulație tip depozit BCR Chișinău S.A., destinate persoanelor fizice (valabile din 20.04.2018)
VISA Electron debit (card cu cip)*

Tipul cardului/ Valuta

Nr.crt.

Condiții de emitere a cardului

Note

1 Depunere minimă inițială la cont

MDL

USD

EUR

5000 MDL

500 USD

500 EUR

2 Sold minim în cont

5000 MDL

500 USD

500 EUR

50 MDL

4 USD

3 EUR

3 Comision emitere/reemitere card de plată

Se blochează în cont după efectuarea depunerii minime
iniţiale.
1. Se reţine la prima alimentare a contului de card.
2. La discreţia băncii, comisionul nu se percepe în cazul
compromiterii şi demagnitizării cardului bancar.
3. La reemiterea cardului în mod obligatoriu se eliberează un
nou PIN-cod.
4. Reemiterea cardului cauzată de: pierderea/ furtul
cardului, deteriorarea, modificarea numelui şi prenumelui pe
card, prelungirea termenului cardului, modificarea PINcodului.
1. Comisionul nu se percepe în luna emiterii cardului.
2. Comisionul se percepe în prima zi lucratoare a fiecărei
luni.
3. Dacă termenul cardului nu este prelungit în decursul lunii
următoare după expirare, atunci cardul (plasticul) va fi
închis automat.

4

Comision administrare lunară a cardului de
plată (principal/suplimentar)

15 MDL

1.25 USD

1 EUR

5

Penalitate pentru plasticul nereturnat la
bancă

10 MDL

1 USD

1 EUR

Penalitatea se achită pentru fiecare card nereturnat la
bancă.

50 MDL

2 USD

2 EUR

Se reține în limita soldului disponibil la închiderea contului
din inițiativa băncii în cazul lipsei tranzacțiilor pe parcursul
a 2 ani. În cazul dat nu se reține penalitatea conform pct.5.

0.6% min.50 MDL

0 MDL
0.6% min. 10 MDL
0.6% min. 4 USD

0.6% min. 3 EUR

6 Comision închidere cont de card

7

8

9

10

11

12

13

Comision alimentare cont card:
* cash în cadrul BCR Chișinău S.A.
* virament de la alte bănci din RM
* virament din străinătate
* transfer P2P primit la card prin intermediul
sistemului internațional de plăți
Visa Inc. / MasterCard Inc., voucher-ului de
credit, creditului original, alte plăţi similare
Achitare la comercianți
Comision eliberare numerar la ATM-urile:
* BCR Chișinău S.A.
* altor bănci din RM
* băncilor din Grupul Erste, străinătate
* altor bănci din străinătate
Comision eliberare numerar la ghișeele:
* BCR Chișinău S.A.
* altor bănci din RM
* altor bănci din străinătate
Comision interogare sold la bancomatele BCR
Chișinău S.A.:
* primele 5 vizualizări/ lună
* următoarele vizualizări
Comision miniextras prin bancomatele BCR
Chișinău S.A.:
* primele 5 extrase/lună
* următoarele extrase
Comision interogare sold la bancomatele altor
bănci din RM si strainatate

0.6%
0

1.5% min.50 MDL

0
1.5% min. 1 EUR
0.75% + 1 EUR
1.5% min. 4 USD

1.5% min. 3 EUR

1.5% min.50 MDL

0
1.5% min. 1 EUR
1.5% min. 4 USD

1.5% min. 3 EUR

1 MDL/oper.

0
0.08 USD/oper.

0.05 EUR/oper.

1 MDL/extras

0
0.08 USD/extras

0.05 EUR/extras

Grupul Erste cuprinde bănci în Austria, România, Croația,
Cehia, Ungaria, Serbia, Slovacia, Muntenegru.

0.5 EUR

14 Comision pentru avizul de refuz la plată

Suma maximă de retragere numerar/zi la
bancomate (per card)

10 EUR

Comisionul se percepe în cazul cînd avizul de refuz la plată
se dovedește a fi nefondat.

echivalentul a 7000 MDL

Limita poate fi modificată la cererea scrisă a deţinătorului.

Suma maximă de retragere numerar/zi la
16
bancomate din străinătate (per card)

echivalentul a 500 EUR

Limita poate fi modificată la cererea scrisă a deţinătorului.

Suma maximă de retragere numerar/lună
17
(per cont) în străinătate

echivalentul a 10000 EUR

15

18

Dobânda calculată la disponibilitățile din
contul de card

19

Dobânda penalizatoare la sumele trase în
descoperit neautorizat din contul de card

Limita stabilită pe cont de card în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.

2%

0.2%

36%

18%

Dobânda este flotantă. Achitarea acesteia se efectuează în
funcție de sold până la închiderea contului de card.

* Tarifele sunt valabile doar pentru cardurile aflate în circulație. Emiterea cardurilor de tip depozit este stopată începând cu data de 01.06.2016.
Pentru tranzacțiile efectuate în străinătate (cash/retail) în altă valută decât EUR sau USD, conversia valutară se realizează la cursul comercial USD/valuta contului de card pentru operaţiunile cu carduri al BCR Chişinău S.A. stabilit la data decontării tranzacţiei. Valuta de
referinţă în sistemul internațional de plăți electronice pentru tranzacţiile enunţate este dolarul american (USD).

