Tarife percepute de B.C. "Victoriabank" pentru serviciile pe piața valorilor
mobiliare de stat și piața de capital
Aprobate prin decizia ALCO
PV nr.21 din 24.04.2020
în vigoare începând cu 25.05.2020

Nr. ord. Denumirea produsului/ serviciului

Valoarea comisionului

Mențiuni

Servicii de intermediere
1.

1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.

1.4.
2.

2.1.

2.2

VALORI MOBILIARE DE STAT
se percepe, indiferent de faptul dacă au
fost sau nu înregistrate operațiuni, la
Comision aferent inițierii relațiilor și
50 MDL - PF
deschiderea contului/ înregistrarea
deschiderii contului de tranzacțonare
100 MDL - PJ
primei tranzacții
Comisionul aferent tranzacţiilor înregistrate în funcție de volumul tranzacției de vânzare/ cumpărare a valorilor
mobiliare de stat
a) se aplică la valoarea nominală a
de la 1'000 până la 1'000'000 MDL
0.1% min. 50 MDL
tranzacției
de la 1'000'001 până la 5'000'000 MDL
0.08% min. 1'000 MDL b) se percepe la momentul înregistrării
mai mult de 5'000'000 MDL
0.06% min. 4'000 MDL tranzacției
Comisionul aferent tranzacțiilor
înregistrate pe piața secundară
GRATUIT
a) se aplică la soldul mediu lunar
Depozitarea valorilor mobiliare în
b) se percepe lunar dacă valoarea
conturile deschise în Sistemul
calculată a comisionului depășește 10
Depozitarului Central
0.01%, anual
MDL pe lună
VALORI MOBILIARE COROPORATIVE
se percepe, indiferent de faptul dacă au
fost sau nu înregistrate operațiuni, la
deschiderea contului/ înregistrarea
Comision aferent inițierii relațiilor și
100 MDL - PF
primei tranzacții/ expirarea primului
deschiderii contului de tranzacțonare
300 MDL - PJ
ordin
a) se aplică per ordin indiferent de faptul
dacă au fost sau nu înregistrate tranzacții
în baza ordinului
Plasarea ordinului pe site-ul Bursei de
b) se percepe la înregistrarea tranzacției
Valori a Moldovei
50 MDL
sau după expirarea ordinului

2.3

Anularea ordinului plasat pe site-ul
Bursei de Valori a Moldovei

40 MDL

2.4

Participarea la licitația cu strigare

150 MDL

a) se aplică per ordin indiferent de faptul
dacă au fost sau nu înregistrate tranzacții
în baza ordinului
b) se percepe la anularea ordinului sau
înregistrarea unei noi tranzacții, sau după
expirarea noului ordin
a) se aplică per cerere indiferent de
faptul dacă au fost sau nu înregistrate
tranzacții în baza cererii de participare la
licitație
b) se percepe la înregistrarea tranzacției
sau după desfășurarea licitației

Nr. ord. Denumirea produsului/ serviciului

Mențiuni

Valoarea comisionului

2.5.7

Comisionul aferent tranzacţiilor înregistrate în funcție de volumul tranzacției de vânzare/ cumpărare a valorilor
mobiliare corporative
până la 1'000 MDL
50 MDL
de la 1'001 până la 10'000 MDL
2.5%, min. 200 MDL
de la 10'001 până la 100'000 MDL
1.25%, min. 400 MDL
de la 100'001 până la 500'000 MDL
0.7%, min. 1'300 MDL
de la 500'001 până la 1'000'000 MDL
0.5%, min. 3'750 MDL
se percepe din suma tranzacției după
de la 1'000'001 până la 5'000'000 MDL
0.4%, min. 5'000 MDL
înregistrarea tranzacţiei de vânzare/
de la 5'000'001 până la 10'000'000 MDL
0.3%, min. 20'000 MDL cumpărare a valorilor mobiliare

2.5.8

de la 10'000'001 până la 20'000'000 MDL

0.25%, min. 30'000 MDL

2.5.9
2.5.10
2.6

de la 20'000'001 până la 50'000'000 MDL
mai mult de 50'000'001
Servicii pentru derularea ofertelor publice

0.15%, min. 50'000 MDL
0.1%, min. 75'000 MDL

2.6.1

Pregătirea documentelor pentru
înregistrarea ofertei publice

2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.7

2.7.1
2.8
2.8.1

2.8.2
2.8.3

2.8.4
Notă:

Pregătirea şi publicarea avizului
Elaborarea, tipărirea şi expedierea
avizelor
Înregistrarea tranzacţiei în cadrul ofertei
publice
Servicii de deținere nominală (custodie)

min. 5'000 MDL
50 MDL + cheltuieli de
publicare

a) se stabilește în funcție de volumul de
lucru efectuat
b) se percepe la executarea operațiunii
per aviz

1 MDL + cheltuieli poştale
conform pct. 2.5
a) se aplică lunar, indiferent de numărul
de emitenți
b) se percepe în ultima zi a lunii/
trimestrului conform deciziei societății
de investiții

Păstrarea valorilor mobiliare
dematerializate
60 MDL
Prezentarea rapoartelor şi extraselor
Primul raport privind efectuarea
tranzacţiei/ operațiunii
GRATUIT
Prezentarea la solicitarea clientului a
informaţiei privind portofoliul de valori
mobiliare, a extrasului privind starea
contului (prin fax/ e-mail/ suport hârtie),
a copiilor documentelor prezentate
20 MDL
per pagină
Prezentarea altor rapoarte la solicitarea
clientului
50 MDL
Prezentarea diverselor rapoarte şi/sau
extrase la solicitarea clientului în regim
50 MDL + serviciile de
de urgență (print SWIFT/DHL)
curier/ SWIFT
*Pentru alte serviciile bancare prestate se vor percepe taxe și comisioane conform condițiilor generale.
Pentru alte servicii de intermediere pe piata de capital decît cele menţionate, Banca stabileşte comisioane de
comun acord cu Clientul.

