
Registrul tarifelor şi comisioanelor 
aplicate de BC “Moldova-Agroindbank” S.A.  
la serviciile prestate clienţilor retail

Servicii electronice

Nr/o Denumirea operaţiunii/ 
serviciului prestat Val. Tarif/comision Notă

8.1 Deservire bancară la distanţă (Internet-Banking/Mobile-Banking/SMS-Banking)

8.1.1. Internet-Banking/Mobile-Banking (BankFlex-Multychannel)

8.1.1.1.

Menţinerea şi deservirea 
lunară a conturilor bancare 
prin intermediul sistemului 
BankFlex-Multychannel

MN 5 lei/lunar*** Se încasează lunar conform 
prevederilor contractului.

8.1.1.2 Vizualizarea soldului* MN gratis

-
8.1.1.3 Obţinerea extraselor de cont
8.1.1.3.1 cont curent/de depozit MN gratis
8.1.1.3.2 card* MN *
8.1.1.4. Plăţi/ transferuri din ordinul clientului în monedă naţională:

Se încasează la momentul efectuării 
operaţiunii. 

8.1.1.4.1  în conturile personale** MN gratis
8.1.1.4.2  persoanelor terţe

a) în cadrul bancii MN 1 leu/doc

b)
în afara bancii                                        
(ordinare/bugetare)

MN 2 lei/doc

8.1.1.4.3 Achitarea serviciilor MN gratis
8.1.1.5. Plăţi/ transferuri din ordinul clientului în valută străină: Se încasează la momentul efectuării 

operaţiunii. ****Notă: include 
comisionul  pentru transmiterea 
mesajului SWIFT + comisionul   băncii 
corespondente.   

8.1.1.5.1 în conturile personale**

VS

gratis
8.1.1.5.2 în favoarea clienţilor băncii 2 EUR

8.1.1.5.3 în favoarea clienţilor altor 
bănci

0,25% din sumă, min. 15 EUR, max. 100 
EUR****

8.1.2 SMS-Banking  (BankFlex-Multychannel)

8.1.2.1.
Iniţierea solicitărilor 
(informaţionale/
tranzacţionale)

MN conform tarifelor Operatorului Se încasează la momentul efectuării 
operaţiunii. 

8.1.2.2 Recepţionarea notificărilor MN gratis -

8.1.3 Eliberarea certificatului 
cheii publice MN 25 lei pentru certificat

Taxa se aplică pentru orice certificat 
emis /reemis.                 Se încasează la 
momentul efectuării operaţiunii.             
Inclusiv TVA.

Notă:
* în cazul conturilor de card se aplică tarifele aferente cardurilor bancare în vigoare. 
** în cazul transferurilor din conturile de card se aplică tarifele aferente cardurilor bancare în vigoare. 
*** perioada de vacanţă - fără aplicare comision

8.2. eStatements

8.2.1.

Menţinerea şi deservirea 
lunară a conturilor bancare 
prin intermediul sistemului 
„eStatements”

MN gratis Se încasează lunar conform 
prevederilor contractului

8.3 SMS-NOTIFICĂRI

8.3.1
Menţinerea şi deservirea 
lunară a conturilor bancare 
prin intermediul sistemului 

MN 10 lei/lunar Se încasează lunar 

în vigoare din 02.03.2020


