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DENUMIREA OPERAŢIUNII

TARIF APLICAT

MENŢIUNI

Deschidere cont curent
- pentru rezident

100 MDL

per cont

- pentru nerezident

200 MDL

per cont

5,000 MDL

per client

Deschidere şi administrare cont curent
cu menţiunea Fond Electoral/ Grupuri
de iniţiativă

Administrare cont curent

70 MDL/ lună/ client

Dobândă la vedere

Identificare noi specimene de
semnături

Eliberare extras de cont
Închidere cont curent
Închidere cont curent cu menţiunea
Fond Electoral/ Grupuri de iniţiativă

se aplică la cont cu rulaje în luna
de gestiune
per client, lunar

0%

100 MDL/ fişă

per fişă
se aplică în cazul modificării/
completării specimenelor de
semnături
în cazul modificării amprentei
ștampilei, se va face identificarea
repetată a specimenelor de
semnături

gratuit
300 MDL/ cont

per cont

gratuit

Abonament internet banking VB24 BUSINESS
- acces informațional

gratuit

- acces tranzacțional

50 MDL

per client, lunar

50 MDL

per utilizator

Suplimentare/ modificare/ restabilire
utilizator

DENUMIREA OPERAŢIUNII

Depunere numerar de către
împuterniciţi / delegaţi

Încasare plăţi numerar

Ridicare numerar

TARIF APLICAT

MENŢIUNI

gratuit

1%
min. 10 MDL
max. 100 MDL

1.50%

per operaţiune, din valoarea
numerarului depus
se acceptă plăţi în favoarea
clienţilor Băncii şi/ sau bugetului
de stat, local, CNAS şi CNAM

per operaţiune, din valoarea
numerarului eliberat

Colectare şi distribuire plăţi

Taxă conectare

2,400 MDL

Comision pentru colectare/
distribuire plăţi

negociabil

Prezentare raport pe suport
hârtie

300 MDL

nu se aplică în cazul colectării
plăților exclusiv prin intermediul
sistemelor de deservire la distanţă

per raport

Colectare şi transport numerar
Colectare şi transportare
numerar de la client

negociabil

Transportare numerar
la adresa clientului

negociabil

suplimentar se aplică comision
pentru ridicare numerar

Depunere numerar

0.5%
min. 5 USD/EUR

per operaţiune, din valoarea
numerarului depus

Ridicare numerar

1.0%
min. 5 USD/EUR

per operaţiune, din valoarea
numerarului eliberat

Plăţi intrabancare cu ordin de plată la
ghişeu

5 MDL

per ordin de plată
nu se aplică la transferurile între
conturile aceluiaşi client

DENUMIREA OPERAŢIUNII

TARIF APLICAT

MENŢIUNI

Plăţi interbancare cu ordin de plată la ghişeu
- în sume ≤ 50,000 MDL

7 MDL

per ordin de plată

- în sume > 50,000 MDL

10 MDL

per ordin de plată

Plăţi interbancare urgente cu ordin de
plată la ghişeu

30 MDL

per ordin de plată

Plăţi intrabancare cu ordin de plată
electronic

2 MDL

per ordin de plată
nu se aplică la transferurile între
conturile aceluiaşi client

Plăţi interbancare cu ordin de plată electronic
- în sume ≤ 50,000 MDL

3.50 MDL

per ordin de plată

- în sume > 50,000 MDL

5 MDL

per ordin de plată

20 MDL

per ordin de plată

Plăţi interbancare urgente cu ordin de
plată electronic
Transfer în cadrul proiectelor de
salarizare cu ordin de plată la ghişeu

0.80%

per ordin de plată, din valoarea
transferului

Transfer în cadrul proiectelor de
salarizare cu ordin de plată electronic

0.40%

per ordin de plată, din valoarea
transferului

Transfer în cadrul proiectelor VB Lunch

gratuit

Plăţi interbancare internaţionale în MDL
- în favoarea clienţilor BĂNCII
TRANSILVANIA S.A., România

- în favoarea clienţilor altor bănci

5 EUR

0.25% min. 25 EUR
max. 250 EUR

per ordin de plată
per ordin de plată, din valoarea
plăţii
suplimentar se percepe comision
mesaj SWIFT

Direct Debit
Autorizare mandate direct debit

20 MDL

per plată, se percepe de pe
Beneficiar

Efectuarea de plăţi direct debit
intrabancar

5 MDL

per plată, se percepe de pe Plătitor

Efectuarea de plăţi direct debit
interbancar

10 MDL

per plată, se percepe de pe Plătitor

DENUMIREA OPERAŢIUNII

TARIF APLICAT

MENŢIUNI

Plăţi Programate
Conectare/ modificare mandat

25 MDL

la conectare la serviciu şi/sau la
modificare mandat

Efectuarea de plăţi programate
intrabancare

5 MDL

per plată

Efectuarea de plăţi programate
interbancare

10 MDL

per plată

Plăţi intrabancare cu ordin de plată la
ghişeu

10 USD/EUR

per ordin de plată
nu se aplică la transferurile între
conturile aceluiaşi client

Plăţi interbancare cu ordin de plată la ghişeu
- în favoarea clienților BĂNCII
TRANSILVANIA S.A., România în
valutele EUR, USD, RON, CHF,
GBP

5 EUR

- în favoarea clienților altor bănci

0.30%
min. 30 USD/EUR
max. 250 USD/EUR

per ordin de plată, din valoarea
plăţii
suplimentar se percepe comision
mesaj SWIFT

5 USD/EUR

per ordin de plată
nu se aplică la transferurile între
conturile aceluiaşi client

Plăţi intrabancare cu ordin de plată
electronic

per ordin de plată

Plăţi interbancare cu ordin de plată electronic
- în favoarea clienților BĂNCII
TRANSILVANIA S.A., România în
valutele EUR, USD, RON, CHF,
GBP

5 EUR

- în favoarea clienților altor bănci

0.25%
min. 25 USD/EUR
max. 250 USD/EUR

per ordin de plată

per ordin de plată, din valoarea
plăţii
suplimentar se percepe comision
mesaj SWIFT

Transfer în cadrul proiectelor de
salarizare cu ordin de plată la ghişeu

0.8%

per ordin de plată, din valoarea
transferului

Transfer în cadrul proiectelor de
salarizare cu ordin de plată electronic

0.4%

per ordin de plată, din valoarea
transferului

DENUMIREA OPERAŢIUNII

Modificare/ anulare plată valutară

Returnare încasare valutară

Investigaţii încasări/ plăţi valutare

TARIF APLICAT

MENŢIUNI

50 USD/EUR

per modificare sau anulare ordin
de plată trimis
suplimentar se percepe comisionul
băncilor terţe

30 USD/EUR

per ordin de plată returnat la
cererea băncii ordonatoare sau la
decizia Băncii
pentru sume mai mici de 100
USD/EUR se reţine doar comision
mesaj SWIFT
pentru sume mai mici de 10
USD/EUR nu se reţine comision

30 USD/EUR

per investigaţie internă şi/sau
externă prin SWIFT
suplimentar se percepe comisionul
băncilor terţe

Comisioanele pentru plăţile interbancare în favoarea clienţilor altor bănci se percep pentru opţiunile OUR, SHA şi
BEN.
- OUR şi SHA: comisioanele VICTORIABANK sunt achitate de către plătitor. Băncile terţe pot reţine anumite
comisioane din suma transferului.
- BEN: comisioanele VICTORIABANK şi comisioanele băncilor terţe sunt reţinute din suma transferului.
Pentru plăţile efectuate în USD, EUR comisionul se percepe în valuta plăţii.
Pentru plăţile efectuate în RUB, UAH, BYN comisionul se percepe în valuta plăţii în echivalentul sumei
comisionului stabilit pentru plăţile în USD.
Pentru plăţile efectuate în CHF, GBP, RON comisionul se percepe în valuta plăţii în echivalentul sumei
comisionului stabilit pentru plăţile în EUR.
Ora limită pentru executarea plăţilor în USD - 16:30, EUR - 15:00, RUB (ora de vară) - 15:00, (ora de iarnă) - 14:00,
CHF/GBP/RON/UAH - 12:00. Plățile primite după ora indicată vor avea data valutării următoarea zi lucrătoare.

Emitere/ majorare

0.30%
min. 50 USD/EUR
max. 500 USD/EUR

se aplică la valoarea acreditivului la
emitere
se aplică la valoarea majorata a
acreditivului la majorare

Verificare documente

0.20%
min. 50 USD/EUR
max. 300 USD/EUR

per set de documente, din valoarea
documentelor

Plata

idem transferuri

per plată

Modificare/ Anulare

50 USD/EUR

per operaţiune

Speze discrepanţe

50 USD/EUR

per set de documente
se reţine din suma plăţii

DENUMIREA OPERAŢIUNII

TARIF APLICAT

MENŢIUNI

Avizare/ majorare

0.20%
min. 50 USD/EUR
max. 200 USD/EUR

se aplică la valoarea acreditivului
la avizare
se aplică la valoarea majorata a
acreditivului la majorare

Verificare documente

0.20%
min. 50 USD/EUR
max. 300 USD/EUR

per set de documente, din
valoarea documentelor

Modificare/ Anulare

Confirmare

Cerere de rambursare

Taxa de scont

Transferarea acreditivului în favoarea
altui beneficiar

30 USD/EUR

0.15%
min. 50 USD/EUR

30 USD/EUR

negociabil

0.30%
min. 50 USD/EUR
max. 500 USD/EUR

per operaţiune

lunar sau fracţiune de lună
se încasează anticipat integral,
lunar sau trimestrial conform
acordului
per operaţiune
se aplică la valoarea finanţată şi se
încasează anticipat integral pentru
întreaga perioadă de finanţare
per operaţiune, din valoarea
acreditivului transferat

Remiterea acreditivului sau
amendamentului primit către altă
bancă

50 USD/EUR

per operaţiune

Avizare incasso

30 USD/EUR

per operaţiune

Plată

idem transferuri

per plată

Eliberări de documente

15 USD/EUR

per set de documente

Modificare

30 USD/EUR

per operaţiune

Returnarea documentelor neplătite

30 USD/EUR

per set de documente

Remiterea documentelor la încasare
incasso

0.20%
min. 30 USD/EUR
max. 200 USD/EUR

se aplică la valoarea documentelor
remise
per set de documente

Modificare

30 USD/EUR

per operaţiune

Returnarea documentelor neplătite

30 USD/EUR

per set de documente

DENUMIREA OPERAŢIUNII

Examinare şi emitere/ majorare/
prelungire

TARIF APLICAT

0.50%
min. 50 USD/EUR

MENŢIUNI

se aplică la valoarea scrisorii de
garanţie la emitere/ prelungire
se aplică la valoarea majorata a
scrisorii de garantie la majorare

Comision de garantare pentru scrisoare de garanţie:

- asigurată cu mijloace băneşti
- asigurată cu contra-garanţii
- asigurată cu alte tipuri de
garanţii
Modificare/ Anulare
Verificarea cererii de plată şi a
documentelor aferente
Plata pentru onorarea cererii de
executare

0.15%
0.15%
min. 50 USD/EUR

lunar sau fracţiune de lună
se încasează anticipat integral,
lunar sau trimestrial conform
acordului

0.25%
50 USD/EUR
0.20%
min. 30 USD/EUR
max. 200 USD/EUR
idem transferuri

per operaţiune
per cerere de plată, din valoarea
cererii

per plată

Avizare scrisori de garanţie

50 USD/EUR

per operaţiune

Modificare/ Anulare

50 USD/EUR

per operaţiune

Verificarea semnăturilor autorizate

30 USD/EUR

per cerere de plată

Transmiterea cererilor de plată
pentru executarea scrisorilor de
garanţie

Examinare şi emitere/ majorare/
prelungire

0.20%
min. 50 USD/EUR
max. 200 USD/EUR

per cerere de plată, din valoarea
cererii

0.50% min. 200 MDL

se aplică la valoarea scrisorii de
garanţie la emitere/ prelungire
se aplică la valoarea majorata a
scrisorii de garantie la majorare

DENUMIREA OPERAŢIUNII

TARIF APLICAT

MENŢIUNI

Comision de garantare pentru scrisoare de garanţie:
- asigurată cu mijloace băneşti
- asigurată cu contra-garanţii
- asigurată cu alte tipuri de
garanţii
Modificare/ Anulare
Verificarea cererii de plată şi a
documentelor aferente
Plata pentru onorarea cererii de
executare

Acordare/ majorare/ prelungire
plafon

0.15% min. 50 MDL
0.15%
min. 50 USD/EUR

lunar sau fracţiune de lună
se încasează anticipat integral,
lunar sau trimestrial conform
acordului

0.25% min. 50 MDL
200 MDL
0.20% min. 200 MDL
max. 2,000 MDL

per operaţiune
per cerere de plată, din valoarea
cererii

idem transferuri

per plată

1% min. 200 MDL

se aplică la valoarea plafonului
la acordare/ prelungire
se aplică la valoarea majorata a
plafonului la majorare

Comision de garantare pentru scrisoare de garanţie:
- asigurată cu mijloace băneşti

0.15% min. 50 MDL

- asigurată cu alte tipuri de
garanţii

0.25% min. 50 MDL

Acordare/ majorare/ prelungire
plafon

Comision de garantare

per scrisoare de garanţie
lunar sau fracţiune de lună
se încasează anticipat integral,
lunar sau trimestrial conform
acordului

0.50% min. 200 MDL

se aplică la valoarea plafonului
la acordare/ prelungire
se aplică la valoarea majorata a
plafonului la majorare

0.50% min. 100 MDL

per scrisoare de garanţie
lunar sau fracţiune de lună
se încasează anticipat integral sau
lunar conform acordului

DENUMIREA OPERAŢIUNII

TARIF APLICAT

MENŢIUNI

Avizare scrisori de garanţie

100 MDL

per operaţiune

Modificare/ Anulare

50 MDL

per operaţiune

Verificarea semnăturilor autorizate

50 MDL

per cerere de plată

Transmiterea cererilor de plată spre
executarea scrisorilor de garanţie

0.20% min. 50 MDL
max. 500 MDL

Remiterea scrisorii de garanţie sau
amendamentului primit către altă
bancă

50 USD/EUR

per operaţiune

Verificarea semnăturilor autorizate
pe scrisoare de garanţie primită de
către Beneficiar

30 USD/EUR

per scrisoare de garanţie

Emitere scrisoare de confort
neangajantă

0.10% min. 250 MDL
max. 2,000 MDL

Emitere scrisoare de bonitate

250 MDL

per cerere de plată, din valoarea
cererii

care nu implică un angajament
ferm din partea Băncii
per scrisoare, din valoarea scrisorii
per scrisoare

Comisioanele pentru transmiterea mesajelor prin SWIFT, transmiterea documentelor la extern prin poşta
recomandată sau poşta rapidă, precum şi comisioanele şi spezele băncilor terţe se vor aplica suplimentar.
Orice alte comisioane care pot apărea în legătură cu derularea şi modificarea prevederilor contractului privind
eliberarea garanţiei bancare, modificarea/substituirea bunurilor gajate Băncii, amenzi pentru încălcarea
obligaţiilor contractuale , se vor aplica suplimentar.
Pentru operaţiunile documentare în alte valute se vor aplica tarifele în EUR.

Deschidere cont ESCROW

gratuit

Administrare cont ESCROW

- în monedă naţională

- în valută străină

0.50%
min. 1,000 MDL
max. 10,000 MDL
0.50%
min. 100 USD/EUR
max. 500 USD/EUR

se aplică la valoarea contractului de
cont ESCROW
se încasează la transferarea sumei
în contul ESCROW

Comisioanele pentru efectuarea plăţilor prin cont ESCROW şi orice alte comisioane care pot apărea în legătură cu
derularea şi executarea contractului de cont ESCROW se vor aplica suplimentar.

DENUMIREA OPERAŢIUNII

Comision de acordare

Comision de administrare

Comision pentru rambursare
anticipată

Comision de acordare

Comision de administrare

Comision pentru rambursare
anticipată

Comision de acordare

Comision de prelungire

TARIF APLICAT

MENŢIUNI

1.5%

se aplică la valoarea creditului
aprobat
se încasează la semnarea
contractului de credit sau conform
acordului

0.75%

se aplică anual, începând cu al 2-lea
an, la soldul existent la începutul
fiecărui an de utilizare a creditului
se încasează la prima dată de plată
din anul respectiv

2%

se aplică în cazul refinanţării
creditului, la suma rambursată
anticipat
se încasează la data rambursării
anticipate

2%

se aplică la valoarea creditului
aprobat
se încasează la semnarea
contractului de credit sau conform
acordului

1%

se aplică anual, începând cu al 2-lea
an, la soldul existent la începutul
fiecărui an de utilizare a creditului
se încasează la prima dată de plată
din anul respectiv

2%

se aplică în cazul refinanţării
creditului, la suma rambursată
anticipat
se încasează la data rambursării
anticipate

1.5%

se aplică la valoarea creditului
aprobat/ suplimentat
se încasează la semnarea/
suplimentarea creditului sau
conform acordului

1%

se aplică la valoarea creditului
prelungit
se încasează la prelungirea
creditului

DENUMIREA OPERAŢIUNII

Comision de neutilizare

Comision pentru rambursare
anticipată

Comision de acordare

Comision de prelungire

Comision pentru rambursare
anticipată

Comision de acordare

Comision de neutilizare

Comision pentru rambursare
anticipată

TARIF APLICAT

2% anual

2%

MENŢIUNI
se calculează zilnic de la suma
neutilizată a creditului
se încasează conform contractului
de credit
se aplică în cazul refinanţării
creditului, la suma rambursată
anticipat
se încasează la data rambursării
anticipate

1.5%

se aplică la valoarea creditului
aprobat/ suplimentat
se încasează la semnarea/
suplimentarea creditului

1.5%

se aplică la valoarea creditului
prelungit
se încasează la prelungirea
creditului

2%

se aplică în cazul refinanţării
creditului, la suma rambursată
anticipat
se încasează la data rambursării
anticipate

0.5%

se aplică la valoarea creditului*
aprobat
se încasează la semnarea
contractului de credit
*partea creditului finanţată din
fondurile CEB (în cadrul proiectului
COVID-19 Răspuns de Urgenţă şi
Suport pentru IMMM)

0.75%

se calculează din suma neutilizată
a creditului
se încasează conform contractului
de credit

1%

se aplică în cazul refinanţării
creditului, la suma rambursată
anticipat
se încasează la data rambursării
anticipate

DENUMIREA OPERAŢIUNII

Comision de acordare

Comision de administrare

Comision de neutilizare

Comision pentru rambursare
anticipată

Comision de acordare

Comision de administrare

Comision pentru rambursare
anticipată

TARIF APLICAT

MENŢIUNI

1.5%

se aplică la valoarea creditului
aprobat
se încasează la semnarea
contractului de credit

0.5%

se aplică anual, începând cu al 2lea an, la soldul existent la
începutul fiecărui an de utilizare a
creditului
se încasează la prima dată de plată
din anul respectiv

0.75%

se calculează din suma neutilizată
a creditului
se încasează conform contractului
de credit

2%

se aplică la suma rambursată
anticipat, cu excepția cazului de
achitare anticipată din contul
grantului primit de la BERD
se încasează la data rambursării
anticipate

1.5%

se aplică la valoarea creditului
aprobat
se încasează la semnarea
contractului de credit

0.5%

se aplică anual, începând cu al 2lea an, la soldul existent la
începutul fiecărui an de utilizare a
creditului
se încasează la prima dată de plată
din anul respectiv

2%

se aplică în cazul refinanţării
creditului, la suma rambursată
anticipat
se încasează la data rambursării
anticipate

DENUMIREA OPERAŢIUNII

Comision de acordare

Comision de administrare

Comision pentru rambursare
anticipată

Comision de acordare

Comision de administrare

Comision pentru rambursare
anticipată

Comision de acordare

Comision de prelungire

TARIF APLICAT

MENŢIUNI

1.5%

se aplică la valoarea creditului
aprobat
se încasează la semnarea
contractului de credit

0.5%

se aplică anual, începând cu al 2lea an, la soldul existent la
începutul fiecărui an de utilizare a
creditului
se încasează la prima dată de plată
din anul respectiv

2%

se aplică în cazul refinanţării
creditului, la suma rambursată
anticipat
se încasează la data rambursării
anticipate

1.5%

se aplică la valoarea creditului
aprobat
se încasează la semnarea
contractului de credit

0.5%

se aplică anual, începând cu al 2lea an, la soldul existent la
începutul fiecărui an de utilizare a
creditului
se încasează la prima dată de plată
din anul respectiv

2%

se aplică în cazul refinanţării
creditului, la suma rambursată
anticipat
se încasează la data rambursării
anticipate

1%

se aplică la valoarea creditului
aprobat/ suplimentat
se încasează la semnarea/
suplimentarea creditului

1%

se aplică la valoarea creditului
prelungit
se încasează la prelungirea
creditului

DENUMIREA OPERAŢIUNII

Comision de neutilizare

Comision pentru rambursare
anticipată

Comision de prelungire/ renegociere/
restructurare

Comision pentru modificarea/
substituirea bunurilor gajate Băncii

Modificarea prevederilor contractului
de credit

Dobânda majorată pentru
neachitarea creditului conform
termenelor stabilite

Amendă pentru încălcarea obligaţiilor
contractuale

TARIF APLICAT

3% anual

MENŢIUNI
se calculează zilnic de la suma
neutilizată a creditului
se încasează conform contractului
de credit

2%

se aplică în cazul refinanţării
creditului, la suma rambursată
anticipat
se încasează la data rambursării
anticipate

1%

se aplică la soldul prelungit/
renegociat/ restructurat
se încasează la prelungire/
renegociere/ restructurare credit

0.25%

se aplică la valoarea de gaj a
bunurilor solicitate spre
modificare/ substituire
nu se aplică în cazurile planificate
prin decizia Administraţiei
creditare şi pentru modificările/
substituirile impuse de Bancă
se încasează la modificarea/
substituirea bunurilor

2,000 MDL / cerere

se aplică în alte cazuri decât cele
prevăzute mai sus
se încasează la efectuarea
modificărilor pe contract

plus 5 puncte
procentuale

se aplică suplimentar la rata
dobânzii a creditului, la suma
neachitată a creditului conform
contractului
angajament cu scadență imediată

2%

se aplică la soldul creditului
angajament cu scadență imediată

DENUMIREA OPERAŢIUNII

TARIF APLICAT

MENŢIUNI

Instituire sechestru/ suspendare/
sistare

20 MDL

per sechestru/ suspendare/ sistare

Executare ordin incaso

20 MDL

per ordin incaso

Ridicare sechestru/ suspendare/
sistare

20 MDL

per sechestru/ suspendare/ sistare

Instituire gaj prin control asupra
conturilor

negociabil

per contract

Urmărire gaj prin control

negociabil

per aviz de executare

Plată

idem transferuri

per plată

DENUMIREA OPERAŢIUNII

TARIF APLICAT

MENŢIUNI

Certificat privind existenţa şi/sau
confirmare sold cont curent/ rulaje

100 MDL

per document

Certificat privind activitatea clientului
la solicitarea companiilor de audit,
informaţie desfăşurată

300 MDL

per document

Certificat eliberat în baza actelor din
arhivă

300 MDL

per document, se eliberează în
termen de minim 3 zile lucrătoare
de la data depunerii cererii

Alte certificate

150 MDL

per document

Perfectarea şi imprimarea ordinelor
de plată în moneda naţională

30 MDL

per ordin de plată

Perfectarea şi imprimarea ordinelor
de plată în valută străină

50 MDL

per ordin de plată

Verificare autenticităţii bancnotelor

1 MDL

per bancnotă

Comision mesaj SWIFT

10 USD/EUR

per mesaj

Comision mesaj SWIFT în regim de
urgenţă

30 USD/EUR

per mesaj

Eliberarea copiei după document
SWIFT
Extras de cont prin SWIFT

20 MDL

per document

50 USD/EUR

per cont, lunar

Speze de transmitere documente prin
poşta recomandată

conform tarifelor
poştei recomandate

per set de documente

Speze de transmitere documente prin
poşta rapidă

conform tarifelor
poştei rapide

per set de documente

Eliberarea copiilor de pe documente
solicitate in baza "Legii privind
societăţile pe acţiuni". Art.92, alin (1) şi
(3), cu excepţia actelor ce cad sub
incidenţa secretului comercial

1 MDL

per pagină

Toate comisioanele includ TVA, dacă cele din urmă presupun achitarea taxei.
În cazul în care nu se specifică altfel: (i) comisioanele se percep în urma efectuării tranzacţiei
respective, (ii) comisioanele în valută străină se vor percepe în valuta tranzacţiei sau în moneda
naţională în echivalentul sumei calculată la rata oficială de schimb din data operaţiunii.
Banca îşi rezervă dreptul de a percepe clientului orice comisioane aplicate de alte bănci implicate în
procesarea unei operaţiuni date.
Banca poate aplica clientului alte condiţii tarifare, negociate de comun acord conform înţelegerilor
scrise între părţi.
Banca îşi rezervă dreptul de a modifica tarifele şi comisioanele din această listă.
Noile tarife şi comisioane vor fi puse la dispoziţia clienţilor conform prevederilor din Condiţiile
Generale de Afaceri aplicabile Persoanelor Juridice.

DENUMIREA OPERAŢIUNII

TARIF APLICAT

MENŢIUNI

Deschidere cont curent în MDL şi în valută
străină
Administrare cont curent
Deschidere şi administrare cont de card
Business în MDL
Emiterea cardurilor Business în MDL
Deservirea lunară a cardurilor Business în
MDL

Abonament internet banking VB24
BUSINESS

gratuit

Plăţi intrabancare în moneda naţională cu
ordin de plată electronic
Plăţi interbancare în moneda naţională cu
ordin de plată electronic
Transfer în monedă naţională sau în valută
străină în cadrul proiectelor de salarizare cu
ordin de plată electronic
Transfer în monedă naţională în cadrul
proiectelor
VB Lunch
Emiterea cardurilor VB Lunch
Comisioanele aferente oricăror alte operațiuni de cont curent şi card Business, care nu sunt incluse în pachet, vor fi
reţinute la nivelul standard aflat în vigoare la data efectuării operaţiunii.
Sunt aplicaţi termenii şi condiţiile generale de adeziune la pachetul CPAG.

DENUMIREA OPERAŢIUNII

TARIF APLICAT

MENŢIUNI

Deschidere cont curent în MDL şi în valută
străină

Administrare cont curent
Deschidere şi administrare cont de card
Business în MDL
Emiterea cardurilor Business în MDL
Deservirea lunară a cardurilor Business în
MDL
Abonament internet banking VB24
BUSINESS

119 MDL

per client, lunar
se percepe în prima zi
lucrătoare a lunii de gestiune

Plăţi intrabancare în moneda naţională cu
ordin de plată electronic
Transfer în monedă naţională sau în valută
străină în cadrul proiectelor de salarizare cu
ordin de plată electronic
Transfer în monedă naţională în cadrul
proiectelor VB Lunch
Emiterea cardurilor VB Lunch
Comisioanele aferente oricăror alte operațiuni de cont curent şi card Business, care nu sunt incluse în pachet, vor fi
reţinute la nivelul standard aflat în vigoare la data efectuării operaţiunii.
Sunt aplicaţi termenii şi condiţiile generale de adeziune la pachetul NELIMITAT.

#CuPoftăDeBusiness

