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Tarifele Băncii pentru prestarea serviciilor clienţilor corporativi
Cod

Denumirea operaţiunii

Mărimea
comisionului

Notă

I. DESERVIREA CONTURILOR CURENTE
1.1

Deschiderea contului curent în valută naţională şi în valută străină (inclusiv conturile provizorii)

100 lei

1.2.1

Închiderea contului curent în valută naţională la cererea Clientului, la lichidarea/reorganizarea
întreprinderii, la transferul contului în altă bancă

200 lei

1.2.2

Închiderea contului curent în valută străină la cererea Clientului, la lichidarea/reorganizarea
întreprinderii, la transferul contului în altă bancă

200 lei

Per cont, cu excepţia contului de
credit, contului curent cu card ataşat
(2258), de depozit/ de economii.
Per cont, cu excepţia contului de
credit, contului curent cu card ataşat
(2258), de depozit/ de economii,
precum şi la transferul contului în
altă sucursală a FinComBank.
Per cont, cu excepţia contului de
credit, contului curent cu card ataşat
(2258), de depozit/ de economii,
precum şi la transferul contului în
altă sucursală a FinComBank. La
închiderea simultană a conturilor se
percepe comision unic.

PLANUL TARIFAR NR.1

1.3

Plata lunara pentru deservirea conturilor curente

60 lei

Achitarea până pe data de 20 a lunii
curente pentru luna precedentă
pentru toate conturile curente,
deschise într-o subdiviziune
FinComBank, în prezența rulajelor
pe conturile curente ale clientului
pentru luna precedentă, cu excepția
operațiunilor de reținere a
comisioanelor Băncii. Nu se
percepe în primul an de deservire
(începând cu data deschiderii
contului curent) de pe clienții, ce se
creditează în cadrul produselor
microcreditare.

1.4

Trecerea mijloacelor băneşti în conturile clienţilor, lei moldoveneşti

gratis

-

2 lei
gratis

Per transfer.
-

1% din sumă
(min. 6 lei,
max. 100 lei)

Per transfer.

3,5 lei
20 lei

Per transfer.
Per transfer.

20 lei

Per transfer.

6 lei
30 lei

Per transfer.
Per transfer.

3,5 lei
4,5 lei

Per transfer.
Per transfer.

3,5 lei
6 lei
20 lei
20 lei
0,5% din sumă
(min. 5 lei)

Per transfer.
Per transfer.

1.5

Transfer de credit în lei moldoveneşti din conturile clienţilor:
în alte conturi din cadrul FinComBank:
1.5.1
a) pentru titularii patentei de întreprinzător
în conturile curente proprii din cadrul altor bănci:
a) în regim normal și în regim de urgenţă - ordin de plată prezentat pe suport hârtie
1.5.2 b) în regim normal - ordin de plată transmis prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la
distanţă (SADD):
în sume ≤ 50000 lei
în sume > 50000 lei
c) în regim de urgenţă prin intermediul SADD
în alte conturi din cadrul altor bănci - ordin de plată prezentat pe suport hârtie:
1.5.3 a) în regim normal
b) în regim de urgenţă
în alte conturi (persoanelor fizice și juridice) din cadrul altor bănci - ordin de plată transmis prin SADD:
a) în regim normal
în sume ≤ 50000 lei
în sume > 50000 lei
1.5.4 În vigoare din 01.11.2019
a) în regim normal
în sume ≤ 50000 lei
în sume > 50000 lei
b) în regim de urgenţă
1.5.5 întru executarea ordinului incaso
în contul persoanei fizice pe suport hârtie în alte bănci (cu excepţia transferurilor în cadrul proiectului
1.5.6
salarial al băncii):

Per transfer.
Per transfer.
Per transfer.

PLANUL TARIFAR NR.2

1.3

Plata lunara pentru deservirea conturilor curente

30 lei

Achitarea până pe data de 20 a lunii
curente pentru luna precedentă
pentru toate conturile curente,
deschise într-o subdiviziune
FinComBank, în prezența rulajelor
pe conturile curente ale clientului
pentru luna precedentă, cu excepția
operațiunilor de reținere a
comisioanelor Băncii. Nu se
percepe în primul an de deservire
(începând cu data deschiderii
contului curent) de pe clienții, ce se
creditează în cadrul produselor
microcreditare.

1.4

Trecerea mijloacelor băneşti în conturile clienţilor, lei moldoveneşti

gratis
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1.5

Transfer de credit în lei moldoveneşti din conturile clienţilor:
în alte conturi din cadrul FinComBank:
1.5.1
a) pentru titularii patentei de întreprinzător
în conturile curente proprii din cadrul altor bănci:
a) în regim normal și în regim de urgenţă - ordin de plată prezentat pe suport hârtie
1.5.2 b) în regim normal - ordin de plată transmis prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la
distanţă (SADD):
în sume ≤ 50000 lei
în sume > 50000 lei
c) în regim de urgenţă prin intermediul SDBD

3 lei
gratis

Per transfer.

-

1% din sumă
(min. 6 lei,
max. 100 lei)

Per transfer.

3,5 lei
20 lei

Per transfer.
Per transfer.

20 lei

Per transfer.

în alte conturi din cadrul altor bănci - ordin de plată prezentat pe suport hârtie:
1.5.3 a) în regim normal
7 lei
b) în regim de urgenţă
30 lei
în alte conturi (persoanelor fizice și juridice) din cadrul altor bănci - ordin de plată transmis prin SADD:
a) în regim normal
în sume ≤ 50000 lei
3,5 lei
în sume > 50000 lei
5 lei
1.5.4 În vigoare din 01.11.2019
a) în regim normal
în sume ≤ 50000 lei
3,5 lei
în sume > 50000 lei
6,5 lei
b) în regim de urgenţă
20 lei
1.5.5 întru executarea ordinului incaso
20 lei
în contul persoanei fizice pe suport hârtie în alte bănci (cu excepţia transferurilor în cadrul proiectului
0,5% din sumă
1.5.6
salarial al băncii):
(min. 5 lei)
1.6
Comision pentru restituirea transferului, efectuat eronat de către client
20 lei
1.7
Operaţiuni aferente debitării directe a conturilor beneficiarilor şi plătitorilor
conform acordului

Per transfer.
Per transfer.

Per transfer.
Per transfer.

Per transfer.
Per transfer.
Per transfer.
Per transfer.
Per transfer.
Per transfer.
-

1.8

Primirea, perfectarea şi expedierea către banca plătitoare a ordinelor incaso ale clienţilor băncii

20 lei

Per document.

1.11

Servicii aferente sistemelor de deservire bancară la distanţă
Sistemul „FinComPay”:
a) conectarea la sistem

gratis

-

1.11.3 b) abonament lunar

5 EUR (primele 3
luni gratis)

c) deplasarea specialistului băncii la solicitarea Clientului
Pachetul de servicii include aplicația mobilă gratuită fincompay.com (Android и iOS)
1.12 Eliberarea extraselor de conturile clienţilor:
1.12.1 în forma electronică zilnic şi lunar
1.12.2 pe suport de hîrtie pentru luna precedentă (o dată în)
pe suport de hîrtie pentru perioadele, ce depăşesc o lună la solicitarea Clientului (pentru fiecare lună
1.12.3
deplină/ nedeplină)

100 lei

1.12.4 în regim online pentru ziua curentă

20 lei

1.13

30 lei

1.14

1.15

1.16

1.18
1.19
1.20
1.21

20 lei

Eliberarea duplicatelor documentelor extrasului zilnic, documentelor primare
Eliberarea certificatelor:
a) în regim normal

50 lei

b) în regim de urgenţă

100 lei

Expedierea demersului în adresa altei bănci privind sumele transferate de către client, ce nu sunt
cauzate de erorile băncii

20 lei

Pentru fiecare deplasare.

Per document. La prezentarea
extrasului pentru câteva luni
(complete şi incomplete) tariful se
înmulţeşte la numărul de luni.
Achitarea până pe data de 20 a lunii
curente pentru luna precedentă.
Per document.
Per document. În regim de urgenţă
– în decursul zilei operaţionale; în
regim normal - mai mult de 1 zi
operaţională.
Per document. La efectuarea
operaţiunilor din iniţiativa
clientului.

Tipărirea documentelor pentru clienţi (în cazul posibilităţii acordării acestui serviciu de către specialistul, care deserveşte contul):
Per transfer.
a) ordin de plată în moneda naţională
10 lei
b) ordin de plată în valută străină, cerere de cumpărarea/vânzarea/convertirea valutei

1.17

gratis
30 lei

Achitarea până pe data de 20 a lunii
curente pentru luna precedentă.
Plata în echivalentul ei în lei
moldoveneşti la cursul oficial
stabilit de BNM pentru ziua
efectuării operaţiunii.

30 lei

Expedierea documentelor de plată şi altor tipuri de documente:
a) prin fax pe teritoriul Republicii Moldova sau prin poşta electronică
25 lei
b) prin fax peste hotarele Republicii Moldova
60 lei
Eliberarea extrasului din contul bancar-factură (din arhivă)
40 lei
Perfectarea documentelor legate de administrarea contului:
a) egalizarea fişei cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei
50 lei
b) pentru titularii patentei de întreprinzător
gratis
Verificarea datelor despre client la prezentarea extrasului organului de înregistrare cu termen mai mare
20 lei
de 2 luni până la data deschiderii contului
Serviciul SMS-notificare aferent tranzacţiilor de alimentare/decontare/anulare a conturilor curente a Clienţilor:

Per transfer.

Per document.
Per document.
Per transfer.
Pentru fiecare exemplar.

Per document.
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a) conectarea Clientului la serviciu
b) avizarea prin SMS

2.1

50 lei
0,50 lei

Achitarea în ziua conectării la
serviciu. Se aplică indiferent de
numărul de contacte conectate.
Costul unui SMS pentru fiecare
număr de contact.
Se reţine pe data de 1-îi a lunii,
pentru luna precedentă.

II. SERVICII DE CASIERIE
Încasarea în cont a numerarului în lei moldoveneşti:
a) pentru a fi înscrise în conturile clientului în cadrul aceleaşi sucursale

gratis

-

b) pentru a fi transferate la contul curent al clientului deschis în altă sucursală FinComBank

gratis

-

Încasarea în cont a numerarului în valută străină:
a) depunerea în capitalul statutar

gratis

-

2.2
b) depunerea altor plăţi

2.3
2.4

Primirea plăţilor în numerar în buget
Eliberarea numerarului în lei valută naţională

2.5

Eliberarea numerarului în valută străină

0,5% din sumă (min
5 USD/ EUR)

1% din sumă
1,5% din sumă

1% din sumă (min. 5
USD/ EUR)

Plata în valuta operaţiunii sau în
echivalentul ei în lei moldoveneşti
la cursul oficial stabilit de BNM
pentru ziua efectuării operaţiunii.
Comisioanele se percep în euro –
pentru plăţile/operaţiunile efectuate
în euro şi în dolari SUA – pentru
plăţile/operaţiunile efectuate în
dolari SUA şi alte valute străine.
Plata în valuta operaţiunii sau în
echivalentul ei în lei moldoveneşti
la cursul oficial stabilit de BNM
pentru ziua efectuării operaţiunii.
Comisioanele se percep în euro –
pentru plăţile/operaţiunile efectuate
în euro şi în dolari SUA – pentru
plăţile/operaţiunile efectuate în
dolari SUA şi alte valute străine.

Servicii de încasare:
2.6

a) colectarea şi transportarea numerarului de la clienţi în afara raza or. Chișinău
b) colectarea şi transportarea numerarului de la clienţi în raza or. Chișinău

2.7

Încasarea a numerarului în favoarea furnizorului de servicii conform contractului

2.8

Încasarea banilor din venit în lei moldoveneşti*, pentru a fi transferate la conturile curente, deschise în
alte bănci

0,3% din sumă (min
100 lei)
Se încasează lunar. Include TVA.
0,3% din sumă (min
80 lei)
1,5% din sumă (min.
5 lei)
gratis

*pentru persoane juridice, care nu
deţin conturi curente la
FinComBank
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Cod

Denumirea operaţiunii

Mărimea
comisionului

Notă

III. OPERAŢIUNI ÎN VALUTA STRĂINĂ
3.1

Trecerea mijloacelor băneşti în conturile clienţilor, valuta străină

3.2

Efectuarea transferurilor în valuta străină din conturile clienţilor:
în conturi din cadrul FinComBank:
a) în conturile proprii (curente, de depozit)
b) în conturile altor clienţi din cardul băncii

3.2.1

gratuit

2 USD/EUR
5 USD/EUR

–

Per transfer. Comisioanele se percep în euro – pentru
plăţile/operaţiunile efectuate în euro şi în dolari SUA – pentru
plăţile/operaţiunile efectuate în dolari SUA şi alte valute străine.

în conturile din alte bănci:
a) în dolari SUA
b) în euro şi alte VLC
3.2.2

c) în valută neconvertibilă
d) întru executarea ordinului incaso (se reţine din suma plăţii)

3.2.3
3.2.4

în dolari SUA cu opţiunea „FULLPAY” (suplimentar la comisionul
conform punctului 3.2.2 (a))
comisionul băncii corespondente pentru ordinele de plată cu opțiunea
OUR (suplimentar la comisionul conform punctului 3.2.2), intră în

0,25% din sumă (min. 25
USD, max. 250 USD)
0,25% din sumă (min. 25
EUR, max. 250 EUR)
0,2% din sumă (min. 25
EUR, max. 200 EUR)
30USD/EUR

Plata în valuta operaţiunii sau în
echivalentul ei în lei moldoveneşti
la cursul oficial stabilit de BNM
pentru ziua efectuării operaţiunii.

Per transfer.

25 USD
3,5 EUR

viigoare începând cu data 01.01.2019

3.3

Transmiterea mesajului SWIFT (cu excepţia plăţilor întru executarea
ordinului incaso)

3.4

Modificarea datelor bancare sau anularea plăţii după executarea
ordinului clientului

3.5
3.6
3.7

Expedierea investigaţiei ce nu ţine de erorile băncii
Expedierea investigaţiei referitor la trecerea mijloacelor în contul
beneficiarului
Operaţiuni de convertire (valuta străină contra lei moldoveneşti şi
invers; valuta străina contra valutei străine)

10 USD/EUR

Comisioanele se percep în euro –
pentru plăţile/operaţiunile efectuate
în euro şi în dolari SUA – pentru
plăţile/operaţiunile efectuate în
dolari SUA şi alte valute străine.
La efectuarea operaţiunilor din
iniţiativa clientului. Plata în valuta
operaţiunii sau în echivalentul ei în
lei moldoveneşti la cursul oficial
stabilit de BNM pentru ziua
efectuării operaţiunii.
Comisioanele se percep în euro –
pentru plăţile/operaţiunile efectuate
în euro şi în dolari SUA – pentru
plăţile/operaţiunile efectuate în
dolari SUA şi alte valute străine.

în valuta operaţiunii sau
La efectuarea operaţiunilor din
50 USD/EUR + comisionul Plata
în echivalentul ei în lei

bancilor-corespondente

moldoveneşti la cursul oficial

50 USD/EUR+ comisionul stabilit de BNM pentru ziua
bancilor-corespondente

efectuării operaţiunii.

50 USD/EUR+ comisionul
bancilor-corespondente

iniţiativa clientului. Comisioanele
se percep în euro – pentru
plăţile/operaţiunile efectuate în
euro şi în dolari SUA – pentru
plăţile/operaţiunile efectuate în
dolari SUA şi alte valute străine.

0,5% din sumă

-

a) avizarea acreditivului încasat pe numele clientului

30 USD/EUR

b) avizarea acreditivului către o altă bancă
c)
înştiinţarea clientului băncii privind modificarea condiţiilor
acreditivului
d) înştiinţarea altei bănci privind modificarea condiţiilor acreditivului

30 USD/EUR

-

Acreditive de export:

e) primirea şi controlul documentelor clientului aferente acreditivului
3.8

f) transferarea acreditivului altui beneficiar
g) anularea acreditivului înainte de termen
h) transmiterea mesajului SWIFT
i) expedierea demersului în cazul instrucţiunilor incomplete, neclare ale
clientului
j) compensarea cheltuielilor poştale şi de curier
k) discrepanţe în documentele prezentate

30 USD/EUR
30 USD/EUR
0,2% din sumă (min. 35
USD/EUR, max. 300
USD/EUR)
0,3% din sumă (min. 35
USD/EUR, max. 300
USD/EUR)
20 USD/EUR

Plata în valuta operaţiunii sau în echivalentul ei în lei
moldoveneşti la cursul oficial stabilit de BNM pentru ziua
efectuării operaţiunii.
Comisioanele se percep în
euro – pentru
plăţile/operaţiunile efectuate
în euro şi în dolari SUA –
pentru plăţile/operaţiunile
efectuate în dolari SUA şi alte
valute străine.
-

10 USD/EUR

-

20 USD/EUR

La efectuarea operaţiunilor din
iniţiativa clientului.

de facto
30 USD/EUR

Plata în valuta operaţiunii sau
în echivalentul ei în lei
moldoveneşti la cursul oficial
stabilit de BNM pentru ziua
efectuării operaţiunii.

Comisioanele se percep în euro –
pentru plăţile/operaţiunile efectuate
în euro şi în dolari SUA – pentru
plăţile/operaţiunile efectuate în
dolari SUA şi alte valute străine.

Acreditive de import:
a) pregătirea proiectului acreditivului (LC draft)
b) deschiderea acreditivului cu acoperire
3.9

c) finanţarea acreditivului fără acoperire
d) modificarea condiţiilor acreditivului
e) majorarea sumei acreditivului

10 USD/EUR
0,3% din sumă (min. 50
USD/EUR, max. 300
USD/EUR)
conform acordului

Plata în valuta operaţiunii sau în echivalentul ei în lei moldoveneşti
la cursul oficial stabilit de BNM pentru ziua efectuării operaţiunii.
Comisioanele se percep în euro – pentru plăţile/operaţiunile
efectuate în euro şi în dolari SUA – pentru plăţile/operaţiunile
efectuate în dolari SUA şi alte valute străine.

30 USD/EUR
0,3% din sumă (min. 50
USD/EUR, max. 300
USD/EUR)

Plata în valuta operaţiunii sau în echivalentul ei în lei moldoveneşti
la cursul oficial stabilit de BNM pentru ziua efectuării operaţiunii.
Comisioanele se percep în euro – pentru plăţile/operaţiunile
efectuate în euro şi în dolari SUA – pentru plăţile/operaţiunile
efectuate în dolari SUA şi alte valute străine.

-
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f) anularea acreditivului înainte de termen
g) controlul documentelor privind acreditivul (FinComBank este bancaexecutor)
3.9

h) depistarea divergenţelor în documentele prezentate de către client
i) efectuarea plăţii aferente acreditivului
j) confirmarea acreditivului de către o bancă terţă
k) transmiterea instrucţiunilor de rambursare unei bănci terţe
l) transmiterea mesajului SWIFT

50 USD/EUR
0,2% din sumă (min. 35
USD/EUR, max. 300
USD/EUR)
30 USD/EUR
20 USD/EUR
de facto
20 USD/EUR
10 USD/EUR

Plata în valuta operaţiunii sau în echivalentul ei în lei moldoveneşti
la cursul oficial stabilit de BNM pentru ziua efectuării operaţiunii.
Comisioanele se percep în euro – pentru plăţile/operaţiunile
efectuate în euro şi în dolari SUA – pentru plăţile/operaţiunile
efectuate în dolari SUA şi alte valute străine.
Plata în valuta operaţiunii sau în echivalentul ei în lei moldoveneşti
la cursul oficial stabilit de BNM pentru ziua efectuării operaţiunii.
Comisioanele se percep în euro – pentru plăţile/operaţiunile
efectuate în euro şi în dolari SUA – pentru plăţile/operaţiunile
efectuate în dolari SUA şi alte valute străine.

Incaso-uri documentare:
a) avizarea incaso-ului

3.10

10 USD/EUR
0,25% din sumă (min. 15
b) eliberarea documentelor clientului contra plată sau acceptare
USD/EUR, max. 250
USD/EUR)
Plata în valuta operaţiunii sau în echivalentul ei în lei moldoveneşti
c) expedierea demersului în cazul instrucţiunilor incomplete, neclare ale
la cursul oficial stabilit de BNM pentru ziua efectuării operaţiunii.
20 USD/EUR
Comisioanele se percep în euro – pentru plăţile/operaţiunile
clientului
efectuate în euro şi în dolari SUA – pentru plăţile/operaţiunile
d) returnarea documentelor neachitate de către client
30 USD/EUR
efectuate în dolari SUA şi alte valute străine.
0,25% din sumă (min. 15
e) expedierea documentelor la incaso
USD/EUR, max. 150
USD/EUR)
f) modificarea instrucţiunilor de plată în dispoziţia de incaso
35 USD/EUR
g) compensarea cheltuielilor poştale şi de curier
de facto
Garanţii:
Plata în valuta operaţiunii sau în echivalentul ei în lei moldoveneşti

3.11

a) emiterea garanţiei cu acoperire

0,3% din sumă (min. 35 la cursul oficial stabilit de BNM pentru ziua efectuării operaţiunii.
USD/EUR, max. 500 Comisioanele se percep în euro – pentru plăţile/operaţiunile
efectuate în euro şi în dolari SUA – pentru plăţile/operaţiunile
USD/EUR)

b) emiterea garanţiei fără acoperire
c) majorarea sumei garanţiei
d) alte modificări ale condiţiilor garanţiei
e) anularea garanţiei

conform acordului
0,3% din suma majorată
35 USD/EUR
35 USD/EUR

f) efectuarea plăţii aferente garanţiei

20 USD/EUR

g) confirmarea garanţiei de către o bancă terţă
h) avizarea garanţiei

de facto
35 USD/EUR

i) înştiinţarea privind modificarea condiţiilor sau anularea garanţiei

10 USD/EUR

j) transmiterea cererii de plată la garanţia avizată de către bancă

35 USD/EUR

3.12

Eliberarea clientului (sau transmiterea prin fax) a copiei mesajului
SWIFT în ziua efectuării transferului

20 lei

3.13

Deservirea datoriei externe a clientului

100 lei

3.14

Returnarea sumelor in valuta străină cu caracter neidentificat sau la
solicitarea băncilor corespondente

Cod

Denumirea operaţiunii

efectuate în dolari SUA şi alte valute străine.
Plata în valuta operaţiunii sau
în echivalentul ei în lei
moldoveneşti la cursul oficial
stabilit de BNM pentru ziua
efectuării operaţiunii.

Comisioanele se percep în euro –
pentru plăţile/operaţiunile efectuate
în euro şi în dolari SUA – pentru
plăţile/operaţiunile efectuate în
dolari SUA şi alte valute străine.

Plata în valuta operaţiunii sau în echivalentul ei în lei moldoveneşti
la cursul oficial stabilit de BNM pentru ziua efectuării operaţiunii.
Comisioanele se percep în euro – pentru plăţile/operaţiunile
efectuate în euro şi în dolari SUA – pentru plăţile/operaţiunile
efectuate în dolari SUA şi alte valute străine.
Per document.
Pentru o unitate. Se achită la primirea la deservire a datoriei
externe.

30 USD/EUR

Plata în valuta operaţiunii sau în echivalentul ei în lei moldoveneşti
la cursul oficial stabilit de BNM pentru ziua efectuării operaţiunii.
Comisioanele se percep în euro – pentru plăţile/operaţiunile
efectuate în euro şi în dolari SUA – pentru plăţile/operaţiunile
efectuate în dolari SUA şi alte valute străine.

Mărimea
comisionului

Notă

IV. OPERAŢIUNI DE CREDITARE
A. Examinarea cererii privind eliberarea creditului
a) Credite în suma de până la 1 000 000 lei

4.1

500 lei

b) Credite în suma de la 1 000 001 până la 5 000 000 lei

1 000 lei

c) Credite în suma mai mare de 5 000 000 lei

2 500 lei

B. Examinarea cererii privind eliberarea garanției

C. Examinarea cererii privind eliberarea creditului din resursele DLC

4.2

Comision pentru examinarea cererii si perfectarea contractului în cadrul
programului de microcreditare

4.3

Comision pentru eliberarea:

Se achită în ziua prezentării pachetului complet de documente
necesar pentru examinarea oportunităţii eliberării creditului.

200 lei

Se achită în ziua prezentării pachetului complet de documente
necesar pentru examinarea oportunităţii eliberării garanţiei/liniei
garanțiilor bancare.

0%

Comision pentru examinarea cererii nu se achită în cazul în care
există limitări la incasarea comisioanelor. Comisionul permis în
mărimea deplină - 0,5% din suma creditului se percepe ca
comision pentru eliberare.

100 lei

Se achită în ziua eliberării creditului.
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A. Creditului cu excepţie creditelor din sursele DLC, în cazul în care există
limitări la încasarea comisioanelor

pînă la 2%

Se calculează din suma creditului aprobat şi se achită conform
contractului.

B. Acordarea creditului în cadrul programului de microcreditare
a) ≤ 200 000 lei
b) >200 001 lei ≤ 300 000 lei

3% , min. 300 lei
2,5%

c) > 300 001 lei

2%

d) în numerar *

1%

e) prin intermediul cardului bancar *

0,5%

Se achită în ziua acordării creditului în cadrul programului de
microcreditare.

Se achită din contul creditului în ziua eliberării creditului.
Se achită din contul creditului în ziua transferării creditului la
cardul bancar.

* concomitent cu p. 4.3.lit. B. a)-c)
C. Garanţiei
a) asigurate cu mijloace băneşti
b) asigurate cu alt tip de gaj

100 lei/10 EUR/10 USD
pînă la 2% (min.200 lei/10 Se calculează din suma garanţiei şi se achită conform contractului.
EUR/10 USD)

Comision pentru prolongare / modificare contractului de credit sau garanţiei:
A. pentru prolongarea contractului de credit
4.4

B. pentru modificarea graficului de rambursare şi/sau a termenului creditului
eliberat în cadrul programului de microcreditare

2%
2%, min. 100 lei

Din suma creditului prolongat.
Se calculează din soldul creditului, se achită în ziua încheierii
acordului adiţional.

C. pentru modificarea condiţiilor garanţiei
a) asigurate cu mijloace băneşti
b) asigurate cu alt tip de gaj
4.5

Perfectarea contractelor de asigurare la garanţiile bancare, cu excepţia
contractelor de gaj-amanet a mijloacelor băneşti

100 lei
pînă la 1%
150 lei

Se calculează din suma garanţiei, se achită în ziua încheierii
acordului adiţional.
Se achită în ziua semnării contractului de asigurare
Nota: pentru contractele de cesiune, fidejusiune comisionul se
percepe dacă alt tip de asigurare nu există.

Perfectarea acordului adiţional la contractul de credit/contractul de gaj:
A. acordului adiţional la contractul de credit:
1. suma totală a datoriei clientului faţă de Bancă constituie ≤ de 3 mln. lei.

300 lei

2. suma totală a datoriei clientului faţă de Bancă constituie > de 3 mln. lei.

500 lei

Se achită în ziua semnării acordului adiţional la contractul de
credit (cu excepţia modificării ratei dobînzii în condiţiile
contractului în vigoare din iniţiativa băncii).

B. acordului adiţional la contractul de gaj:
4.6
1. suma totală a datoriei clientului faţă de Bancă constituie ≤ de 3 mln. lei

300 lei (pentru fiecare
acord adiţional la
contractul de gaj, dar nu
mai mult de 1 000 lei) Se achită în ziua semnării acordului adiţional la contractul de gaj

2. suma totală a datoriei clientului faţă de Bancă constituie > de 3 mln. lei

500 lei (pentru fiecare Băncii).
acord adiţional la
contractul de gaj, dar nu
mai mult de 1 500 lei)

(cu excepţia cazurilor, cînd acordul adiţional se încheie la iniţiativa

C. modificarea gajului la credite eliberate în cadrul programului de
microcreditare

0,5 %, min. 100 lei

1%

Se calculează din suma gajului modificat, se achită în ziua
semnării contractului privind introducerea modificărilor în
contractul de gaj / reîntocmirii contractului de gaj.
Se calculează din suma creditului neutilizat în cazul neridicării
creditului în termenele, indicate în contractul de credit. Comisionul
se achită de către client în data renunţării totale sau parţiale la
credit sau în data expirării termenului de ridicare a creditului.

4.7

Comision de refuz a resurselor creditare

4.8

Comision la riscul modificării ratelor valutare

4.9

Comisionul lunar pentru administrarea creditului

Conform contract
pînă la 0,1%, lunar

Se calculează în procente din suma soldului datoriei zilnice la
credit pentru luna de calcul.

4.10

Comisionul anual pentru administrarea creditului

Conform Contract

Se aplică pentru creditele cu termenul mai mare de 12 luni, se
calculează și se achită anual

4.11

Сomision pentru convertirea valutei, efectuată la necesitate de către DLC

-

pînă la 0,25%

Se aplică în conformitate cu contractul.

Se calculă din suma valutei convertite, se achită în baza facturii,
primite de la DLC.

Calcularea dobânzii la creditele
A. Dobânda pentru utilizarea creditului
4.20

B. Dobânda pentru utilizarea garanţiei asigurate cu alt tip de gaj*

Conform Contract

Se calculează şi se achită în conformitate cu contractul.

*toate formele de asigurare cu excepţia gajului-amanet a mijloacelor băneşti

4.22

Comision de obligativitate, inclusiv în cadrul programului de microcreditare:
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A. în lei moldoveneşti

Conform Contract

B. în valuta străină

Se calculează în procente anuale. Pentru linia de credit: Se
calculează pentru suma limitei maximale neasimilate a datoriei,
stabilite în contractul de credit. Se achită lunar, calcularea şi
achitarea se efectuează în ordinea stabilită pentru dobânzi. Pentru
credit: La eliberarea într-o singură tranşă a sumei totale a
creditului, comisionul se calculează pentru suma creditului
neutilizat, începând cu ziua următoare datei semnării contractului
de credit, până în data utilizării de către client a sumei totale a
creditului sau până în data ridicării creditului, indicată în contractul
de credit. Comisionul se achită în ziua efectuării primei plăţi a
dobânzilor. La eliberarea creditului în mai multe tranşe –
comisionul se calculează pentru suma creditului neutilizat,
începând cu ziua următoare datei contractului de credit, până în
data utilizării de către client a tranşei creditului sau până în data
ridicării tranşei creditului, indicată în contractul de credit, în
conformitate cu graficul de ridicare a tranşelor. Comisionul se
achită lunar, calcularea şi achitarea se efectuează în ordinea
stabilită pentru dobânzi. Nota: se aplica pentru toate creditele cu
excepţie celor cu graficul anuitate.

Amenzi şi penalităţi
4.21

4.23

4.30
4.31

Dobânda majorată la credit pentru neîndeplinirea obligaţiunilor de
rambursare a creditului în termenii şi sumele stabilite în contractul de credit
a) Dobânda majorată pentru micşorare a nivelului încasărilor de facto în
conturile debitorului faţă de suma indicată în contractul de credit
(neexecutare condiţiilor la fluxuri)
b) În cazul nerespectării a nivelului încasărilor de facto în conturile
Fidejusorului față de suma indicată în contractul de fidejusiune
(neexecutarea condițiilor la fluxuri), Fidejusorul achită Creditorului
/Garantului.
Penalitate pentru neachitarea în termenii stabiliţi a dobânzilor la credite /
garanţii
Penalitate pentru încălcarea termenului de rambursare a tranşei creditului
eliberat în cadrul programului de microcreditare

1/3 din rata dobînzii în
vigoare

Se calculează la suma tranşei creditului nerambursate în termenul
stabilit pînă la rambursarea ei deplină.

1/3 din rata dobînzii în
vigoare

Se calculează pentru perioada, în care a fost depistată încălcare.
Baza de calcul este soldul scadent al datoriei de credit.

conform contractului de
fidejusiune

Conform contractului de fidejusiune.

0,15%, min. 1 lei/ 0,05
USD/EUR zilnic
0,7%

Se calculează din suma dobânzii neplătite în termenii stabiliţi
pentru fiecare zi calendaristică de întârziere.
Se calculează pentru fiecare zi de întârziere a tranşei creditului
(credit si dobînda), prevăzută prin contractul de credit, se achită în
decurs de 90 de zile din ziua întârzierii.

Penalitate pentru rambursarea anticipată a creditului:

4.32

A. Penalitate pentru rambursarea integrală a creditului eliberat în cadrul
creditării standard (cu excepția creditelor acordate din contul resurselor
DLC)**

2%

B. Penalitate pentru rambursarea anticipată integrală a creditului în cazul
răscumpărării creditului

2%

C. Penalitate pentru rambursarea anticipată integrală sau partiala a
creditului, inclusiv în cazul răscumpărării creditului,
eliberat în cadrul programului de microcreditare**

D. Penalitate pentru rambursarea anticipată integrală sau parțială a
creditului acordat din contul resurselor DLC

5% (min. 100 lei/
5 USD)
2% (min. 100 lei/
5 USD)

Se calculează în cazul rambursării integrale anticipate a creditului
din suma creditului rambursată anticipat, în cazul în care pînă la
expirarea termenului contractului au rămas mai mult de 60 de zile
calendaristice. Se achită în ziua achitării anticipate.
Se calculează de la suma creditului achitată anticipat sau de la
suma limitei de credit in vigoare la achitarea integral a creditului în
cazul răscumpărării lui de către o altă instituţie financiară sau
organizaţie microfinanciară. Se achită în ziua achitării anticipate.
5 EUR / În caz cînd achitarea anticipată are loc în prima jumătate a
termenului creditului. În caz cînd achitarea anticipată are loc în a
doua jumătate a termenului creditului. Se calculează din suma
5 EUR / creditului rambursată anticipat, se achită în ziua rambursării
anticipate.

0,7%

Se calculează de la suma creditului achitată anticipat. Se achită în
ziua achitării anticipate.

Penalităţi pentru încălcarea altor condiţii a contractului de credit în cadrul creditării standard şi în cadrul programului de microcreditare:
A. Utilizarea creditului contrar destinaţiei
B. Neprezentarea documentelor necesare şi rapoartelor financiare în
termenii stabiliţi în contractul de credit, contractul de fidejusiune
C. Neprezentarea garanţiilor în formele şi termenii stabiliţi în contractul de
credit
D. Nerespectarea condiţiilor contractului de credit în partea ce ţine de
informarea în scris a Băncii privind următoarele:
a) deschiderea oricăror conturi bancare în alte instituţii financiare
b) încheierea altor contractelor de credit
c) întreprinderea măsurilor, îndreptate spre reorganizarea sau lichidarea
întreprinderii, modificarea genului de activitate sau componenţei
proprietarilor, managerilor şi/sau contabilului-şef
4.33

10%

Se achită din suma creditului, utilizat contrar destinaţiei.

100 lei

Se achită pentru fiecare zi de întârziere a termenelor indicate în
contractul de credit, Contractul de fidejusiune

300 lei

Se achită pentru fiecare zi de întârziere a termenelor indicate în
contractul de credit.

300 lei

Se achită pentru fiecare încălcare a condiţiilor contractului de
credit.

d) încheierea oricăror acorduri cu persoanele terţe, ce contravin contractului,
de asemenea acorduri de parteneriat, de participare în beneficiu sau acorduri
privilegiate, conform cărora venitul sau beneficiul viitor să fie împărţit cu
persoanele terţe
e) acordarea împrumuturilor altor persoane fizice şi juridice reprezentarea în
calitate de garant sau fidejusor în raport cu alte persoane
f) cedarea altor persoane fizice şi juridice a încasărilor de la realizarea
mărfurilor sau prestarea serviciilor
E. Nerespectarea obligaţiilor de asigurare a bunurilor imobile şi/sau mobile
în favoarea Creditorului
F. Nerespectarea condiţiilor speciale, stipulate în anexa la:
- contractul de credit
- contractul de fidejusiune

1%

Se achită din suma creditului acordat pentru fiecare bun neasigurat,
cu menținerea obligației de asigurare.

1%

Se achită din suma creditului acordat, pentru fiecare încălcare în
parte expusă în anexă de la contract și pentru fiecare fapt stabilit.
Achitarea amenzii nu exlude îndeplinirea obligației date.

conform contractului de
fidejusiune

Conform contractului de fidejusiune.
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4.34

Penalități pentru încălcarea obligației referitor la
- păstrarea în bune condiţii activele care sunt esenţiale pentru desfăşurarea
activităţii sale, efectuarea actelor de dispoziţie în privinţa bunul(rile)
ipotecat(e), gajat(e), inclusiv înstrăinarea, grevarea cu titlu de ipotecă, gaj,
transmiterea cu titlu oneros sau gratuit, inclusiv locațiune/arendă/comodat
terțelor persoane până la executarea tuturor obligaţiilor rezultate din
contract, fără acordul scris al Băncii

pînă la 20%

Se calculează din suma valorii de gaj a bunului.

NOTĂ: La creditele, eliberate în cadrul proiectelor privind microcreditarea, se aplică strict tarife cu frază: „în cadrul programului de microcreditare”.
** nu se aplică asupra producătorilor agricoli, dacă sursa de rambursare anticipată constituie incasările mijloacelor bănești în contul curent al Debitorului deschis la
Creditor din realizarea produselor/serviciilor/activelor Debitorului, iar la solicitarea Creditorului, Debitorul prezintă acte confirmative referitor la aceste incasări,
cu excepţia cazurilor de răscumpărarea a creditului de către alte Bănci

Cod

Denumirea operaţiunii

Mărimea
comisionului

Notă

V. DESERVIREA CARDURILOR DE PLATĂ
5.1. COMISIOANE PENTRU DESCHIDEREA ŞI DESERVIREA CARDURILOR DE PLATĂ INTERNAŢIONALE MASTERCARD
BUSINESS EMISE DE CĂTRE FINCOMBANK S.A.
5.1.1

Comision pentru emiterea cardului de bază/suplimentar

0

Per o unitate.

5.1.2

Comision lunar pentru deservirea cardului de bază/suplimentar

5 EUR

Per o unitate.

5.1.3

Emiterea/reemiterea urgentă a cardului

10 EUR

Per o unitate. Perfectarea cardurilor în regim de urgenţă este
efectuată pe parcursul a 8 ore lucrătoare şi eliberarea lor este
posibilă doar în cadrul Sucursalei Nr. 1 a Băncii.

5.1.4

Comision pentru reemiterea cardurilor în cazul pierderii, furtului sau
deteriorării plasticului.

15 EUR

Per o unitate.

5.1.5

Soldul minim în contul de card pentru persoanele juridice care au deschis
în banca doar cont curent pentru carduri Corporative (2258****XXX).

Depunerea minimă iniţială în contul de card pentru persoanele juridice
care au deschis în banca doar cont curent pentru carduri Corporative
(2258****XXX).
Soldul minim în contul de card pentru persoanele juridice care au
5.1.7 deschise în banca alte conturi curente pe lîngă contul curent pentru
carduri Corporative (2258****XXX).
Depunerea minimă iniţială în contul de card pentru persoanele juridice
5.1.8 care au deschise în banca alte conturi curente pe lîngă contul curent
pentru carduri Corporative (2258****XXX).
Achitarea cumpărăturilor la comercianţi, inclusiv tranzacţii în Internet
5.1.9
(RM şi peste hotare)
Comision pentru retragerea numerarului în sucursalele şi bancomatele
5.1.10
Băncii
Comision pentru retragerea numerarului în sucursalele şi bancomatele
5.1.11
altor Bănci din RM
5.1.6

5.1.12

Comision pentru retragerea numerarului în sucursalele şi bancomatele
Băncilor de peste hotare

5.1.13 Creditarea contului prin intermediul SIP MasterCard WorldWide
5.1.14 Comision pentru interogarea soldului în bancomatele băncii
5.1.15

Comision pentru interogarea soldului în bancomatele altor bănci
(interogarea este posibilă doar la băncile care oferă acest serviciu)

100 EUR/120 USD/
2500 MDL

-

105 EUR/130 USD/
2600 MDL

-

0 EUR/ USD/MDL

-

0 EUR/ USD/MDL

-

gratis

-

1.5% din sumă

-

1.5% din sumă + 0.6
EUR
1.5% din sumă + 5
EUR

Limite la extragerea numerarului în bancomatele băncilor peste
hotare. Suma maximă de extragere a numerarului în bancomatele
băncilor peste hotare este 500 euro/zi, maxim 3 operaţiuni/zi.

0.7% din sumă + 1.5
EUR
primele 5 interogări
Per o unitate.
lunare – gratis,
următoarele 0.06 EUR
0.6 EUR

Per o unitate.

primele 2 extrase
Per o unitate.
lunare - gratis,
următoarele 0.06 EUR
Per o unitate.
5.1.17 Prezentare copiei documentului de plată care atesta efectuarea tranzacţiei
3 EUR
5.1.16

Comision pentru obţinerea mini extrasului în bancomatele băncii
(ultimele 10 operaţiuni)

5.1.18 Rata dobînzii anuale pentru overdraft nesancţionat la cont în MDL
5.1.19 Rata dobînzii anuale pentru overdraft nesancţionat la cont în EUR/USD
Includerea cardului în stop-list (blocarea cardului la nivelul sistemei de
5.1.20
plată) la cererea scrisă a clientului
5.1.21 Penalitate pentru pierderea, furtul, nereturnarea cardului băncii
5.1.22

Investigarea reclamaţiilor privind operaţiunile efectuate pe teritoriul ţării
şi peste hotare, indiferent de rezultatul obţinut (pentru fiecare caz)

40%

Rata dobânzii anuale pentru overdraft nesancţionat se calculează

din suma datoriei zilnice începînd cu a 3 zi lucrătoare.
30%
10 EUR + comisionul
Per o unitate. La efectuarea operaţiunilor din iniţiativa clientului.
reţinut de SIP

15 EUR

Per o unitate.

10 EUR

-

5.2. COMISIOANE PENTRU DESCHIDEREA ŞI DESERVIREA CARDURILOR DE PLATĂ LOCALE MASTERCARD BUSINESS EMISE
DE CĂTRE FINCOMBANK S.A.
5.2.1

Comision pentru emiterea cardului de bază/suplimentar

5.2.2

Comision lunar pentru deservirea cardului de bază/suplimentar

0

Per o unitate.

10 MDL

Per o unitate.
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5.2.3

Emiterea/reemiterea urgentă a cardului

Comision pentru reemiterea cardurilor în cazul pierderii, furtului sau
deteriorării plasticului
Soldul minim în contul de card pentru persoanele juridice care au deschis
5.2.5
în banca doar cont curent pentru carduri Corporative (2258****XXX)
Depunerea minimă iniţială în contul de card pentru persoanele juridice
5.2.6 care au deschis în banca doar cont curent pentru carduri Corporative
(2258****XXX)
Soldul minim în contul de card pentru persoanele juridice care au
5.2.7 deschise în banca alte conturi curente pe lîngă contul curent pentru
carduri Corporative (2258****XXX).
Depunerea minimă iniţială în contul de card pentru persoanele juridice
5.2.8 care au deschise în banca alte conturi curente pe lîngă contul curent
pentru carduri Corporative (2258****XXX).
Achitarea cumpărăturilor la comercianţi, inclusiv tranzacţii în Internet pe
5.2.9
teritoriul RM
Comision pentru retragerea numerarului în sucursalele şi bancomatele
5.2.10
Băncii.
Comision pentru retragerea numerarului în sucursalele şi bancomatele
5.2.11
altor Bănci din RM
5.2.4

5.2.12 Creditarea contului prin intermediul SIP MasterCard WorldWide
5.2.13 Comision pentru interogarea soldului în bancomatele băncii
5.2.14

Comision pentru interogarea soldului în bancomatele altor bănci
(interogarea este posibilă doar la băncile care oferă acest serviciu)

50 MDL

Per o unitate. Perfectarea cardurilor în regim de urgenţă este
efectuată pe parcursul a 8 ore lucrătoare şi eliberarea lor este
posibilă doar în cadrul Sucursalei Nr. 1 a Băncii.

50 MDL

Per o unitate.

100 MDL

-

300 MDL

-

0 MDL

-

0 MDL

-

gratis

-

1.5% din sumă

-

1.5% din sumă + 0.6
EUR
0.7% din sumă +1.5
EUR
primele 5 interogări
Per o unitate.
lunare – gratis,
următoarele 0.06 EUR
0.6 EUR

Per o unitate.

primele 2 extrase
Per o unitate.
lunare - gratis,
următoarele 0.06 EUR
Per o unitate.
5.2.16 Prezentare copiei documentului de plată care atesta efectuarea tranzacţiei
3 EUR
5.2.15

Comision pentru obţinerea mini extrasului în bancomatele băncii
(ultimele 10 operaţiuni)

5.2.17 Rata dobînzii anuale pentru overdraft nesancţionat la cont în MDL
5.2.18 Penalitate pentru pierderea, furtul, nereturnarea cardului băncii
Investigarea reclamaţiilor privind operaţiunile efectuate pe teritoriul ţării,
5.2.19
indiferent de rezultatul obţinut (pentru fiecare caz)
5.3. DESERVIREA PROIECTELOR SALARIALE
5.3.1 Încheierea contractului
5.3.2

Înscrierea plăţilor în conturile de card

40%

Rata dobânzii anuale pentru overdraft nesancţionat se calculează
din suma datoriei zilnice începînd cu a 3 zi lucrătoare.

10 EUR

Per o unitate.

10 EUR

-

gratis
0,8% din sumă

-

Restituirea sumelor înscrise eronat:
5.3.3

a) în conturile din interiorul FinComBank
b) în conturile din altă bancă

2 lei

Per o unitate. Se reţine din suma mijloacelor înscrise eronat în

0,1% din sumă (min. 3 cont.
lei, мax. 6 lei)

Instalarea softului băncii pentru formarea fişierelor cu date analitice:
5.3.4

a) instalarea iniţială
b) deplasare la client pentru restabilirea activităţii sistemului, dacă
defecţiunea sistemului a fost cauzată din vina clientului
5.4. DESERVIREA CARDURILOR ÎN PUNCTELE COMERCIALE

5.4.1

Încheierea contractului

gratis
50 lei

La efectuarea operaţiunilor din iniţiativa clientului.

gratis
Comisionul lunar minim de deservire a cardurilor se încasează
după expirarea termenului de 3 luni de la instalarea POSterminalului. Lunar se calculează comisionul de deservire a
cardurilor, achitat de către întreprindere pentru fiecare POSterminal în parte. Dacă întreprinderea are instalate mai multe
terminale cu un anumit tip de conexiune, se calculează mărimea
medie a comisionului lunar de deservire achitat pentru fiecare
POS-terminal cu un anumit tip de conexiune. În cazul în care
mărimea medie calculată depăşeşte comisionul lunar minim
pentru terminale cu tip de conexiune determinat, întreprinderea
achită doar comisionul de deservire calculat pentru operaţiunile de
facto pentru fiecare terminal în parte. În caz contrar, comisionul
lunar minim se achită doar pentru POS-terminalele la care
comisionul de deservire a cardurilor pentru luna respectivă este
mai mic de comisionul lunar minim.

5.4.2

Comisionul lunar de deservire a cardurilor pentru un terminal cu
conexiune prin linia telefonica sau Enthernet

min. 150 lei

5.4.3

Comisionul lunar de deservire a cardurilor pentru un terminal cu
conexiune prin linia telefonica mobila GPRS

min. 240 lei

5.4.4

Deservirea cardurilor emise de FinComBank S.A.

1,7% din sumă

-

5.4.5

Deservirea cardurilor emise de alte bănci licenţiate de BNM

2,5% din sumă

-

5.4.6

Deservirea cardurilor emise de băncile nelicenţiate de BNM

3% din sumă

-
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Cod

Denumirea operaţiunii

Mărimea
comisionului

Notă

VI. OPERAŢIUNI CU VALORI MOBILIARE

6.1.1

6.1. Operaţiuni cu valori mobiliare de stat:
Examinarea documentelor pentru încheierea contractului privind
deservirea operaţiunilor cu valori mobiliare de stat

6.1.2

Participarea la licitaţia de vînzare a VMS pe piaţa primară

6.1.3

Cumpărarea valorilor mobiliare de stat pe piaţa primară:
Valoarea nominală a valorilor mobiliare cumpărate (lei):
- pînă la100 000
- de la 100 100 pînă la 500 000
- de la 500 100 pînă la 1 000 000
- de la 1 000 100 pînă la 3 000 000
- mai mult de 3 000 100

6.1.4

Cumpărarea/vânzarea valorilor mobiliare de stat pe piaţa secundară

6.2.3

Cumpărarea/vânzarea valorilor mobiliare de stat în/din portofoliul
băncii
6.2. Operaţiuni cu valori mobiliare corporative:
Examinarea documentelor pentru încheierea contractului privind
prestarea serviciilor de brokeraj
Deschiderea contului de brokeraj pentru efectuarea operaţiunilor cu
valori mobiliare
Înregistrarea ordinului clientului, introdus în SAIT -ul Bursei de Valori

6.2.4

Modificarea ordinului clientului, introdus în SAIT

6.2.5

Anularea ordinului clientului

6.2.6

Participarea la licitaţia cu strigare la ordinul clientului

6.1.5
6.2.1
6.2.2

100 lei
50 lei

Se percepe la încheierea contractului.
Se percepe pentru participarea la o licitaţie, în cazul dacă conform
rezultatelor licitaţiei oferta clientului nu a fost satisfăcută.

0,3%
0,2%
0,1%
Se percepe din valoarea nominală a VMS.
0,08%
0,05%
0,05% din valoarea
tranzacţiei (minim 50 Se percepe din valoarea tranzacţiei cu VMS.
lei)
gratis
100 lei

Se percepe la încheierea contractului.

100 lei

Se percepe la deschiderea contului.

50 lei

Se percepe la primirea ordinului clientului.

Se percepe la modificarea ordinului introdus anterior.
50 lei
50% din comisionul
prevăzut în ordinul Se percepe în cazul anulării irevocabile de către client a ordinului
Clientului, dar nu mai introdus în SAIT înainte de expirarea termenului.
puţin de 200 de lei

100 lei

Se percepe indiferent de rezultatele licitaţiei.

Efectuarea tranzacţiei de Cumpărare / vînzare a valorilor mobiliare:
Volumul tranzacţiei, lei:
- pînă la 50 000

6.2.7

- de la 50 001 pînă la 100 000
- de la 100 001 pînă la 500 000
- de la 500 001 pînă la 1 000 000
- de la 1 000 001 pînă la 5 000 000
- de la 5 000 001 pînă la 10 000 000
- de la 10 000 001 pînă la 20 000 000
- de la 20 000 001 pînă la 30 000 000

6.2.8

- de la 30 000 001 pînă la 50 000 000
Transferul valorilor mobiliare de la evidenţa Depozitarului Naţional al
Valorilor Mobiliare la evidenţa registratorului independent

3%, nu mai puţin de
100 lei
2,3%
1,25%
1%
0,7%
0,3%
0,2%
0,125%
0,1%
0,08%
0,07%
50 lei

Se percepe din valoarea tranzacţiei.

Se percepe la executarea dispoziţiei de transmitere.
Mărimea comisionului se determină în dependenţa de lucrul

6.2.9

Perfectarea documentelor pentru oferta publică

conform contractului efectuat de Banca.

6.2.10

Alte servicii, prestate de Bancă în baza licenţei, acordate de Comisia
Naţională a Pieţei Financiare

conform contractului efectuat de Banca.

Cod
7.1
7.2
7.3

7.4

7.5
7.6

Denumirea operaţiunii
VII. ALTE COMISIOANE
Identificarea clientului, efectuată de către Bancă
Achitarea costului blanchetei certificatului Carte Verde în urma
anulării/deteriorării/pierderii blanchetei din culpa asiguratului.
Confirmarea soldurilor la cont sau pregătirea altei informaţiei oferite
auditorului sau altor persoane la solicitarea băncii corespondente
Serviciu Escrow
Verificarea persoanei juridice în baza de date ACCES la examinarea
cererii de credit
Verificarea înregistrării gajului a mijlocului de transport în baza de date
Registrul mijloacelor de Transport

Mărimea comisionului se determină în dependenţa de lucrul

Mărimea
comisionului

Notă

15 lei

Per o unitate.

12 lei

Per o unitate.

50 USD

Per o unitate.

0,5%
min 1 000 MDL /
100 USD, EUR
max 10 000 MDL /
500 USD, EUR

Se calculează din valoarea totală a operațiunii de vînzarecumpărare, se achită pînă la efectuarea operațiunei

50 lei

Per o unitate, se achită în ziua efectuării controlului

50 lei

Per o unitate, se achită în ziua efectuării controlului
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Tarifele Băncii pentru prestarea serviciilor clienţilor corporativi
Banca este în drept de a completa tarifele fără informarea prealabilă a clienţilor, precum şi de a le modifica cu informarea ulterioară a
clienţilor prin afişarea la avizierele accesibile publicului în incinta băncii şi pe pagina web oficială a băncii www.fincombank.com.
Tarifele menţionate se aplică numai la operaţiunile, care sunt efectuate în regim obişnuit. Banca este în drept de a aplica un comision special
sau adiţional dacă executarea operaţiunii necesită activităţi adiţionale, implică regim de urgenţă sau riscuri majore.
Comisioanele Băncii (cu excepţia plaţii lunare pentru deservirea conturilor) se achită de către client concomitent cu efectuarea operaţiunii,
sau se percep de către Bancă prin debitarea fără acceptul clientului a mijloacelor băneşti din contul acestuia conform Tarifelor Băncii în vigoare, la
momentul efectuării operaţiunii.
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