Tarife ProBanking – Persoane Fizice
În vigoare din 23 Ianuarie 2017
Aprobate prin decizia Comitetului de Active şi Pasive
al B.C. ProCredit Bank S.A. din 16.01. 2017

No.

1
2

3

Denumirea operaţiunii/
serviciului

Valoarea
Menţiuni
comisionului
Conectare şi administrare

Conectare la sistem
Deconectare de la sistem

Gratis
Gratis

Comision de administrare
(sistem de securizare token)

150 MDL/ 15
USD/ 10 EUR
anual

Comision de administrare
(sistem de securizare sms TAN)

Gratis

5

Comision pentru pierderea
/distrugere a token-ului

300 MDL/ 30
USD/ 20 EUR

6
7

Transferuri intrabancare
Operaţiuni de schimb valutar

Gratis
Gratis

8

Transferuri naţionale/ bugetare

3 MDL

4

Momentul perceperii

Comisionul de administrare
pentru primul an se achită
în ziua conectării la sistem,
apoi în fiecare an la
aceeaşi dată.

Pentru înlocuire va fi necesar
de scris cerere la orice filială /
agenţie a băncii.

Se percepe la momentul
depunerii cererii de
înlocuire a token-ului

Transferuri naţionale şi internaţionale

9
10
11

Transferuri naţionale/ bugetare
de tip urgent
Transferuri internaţionale
OUR
- SHA şi BEN
Sistemul de transferuri ProPay

Se execută în timp de o oră

12 MDL

Se percepe la momentul
executării operaţiunii
Se percepe la momentul
executării operaţiunii
Se percepe la momentul
executării operaţiunii

25 USD / EUR
25 USD / EUR

Se percepe la momentul
executării operaţiunii

8USD / 2.5 EUR

Limite operaţiuni
12

13

14
15
16

Limita pe tranzacţie
interbancară în valuta
natională
Limita pe tranzacţie
intrabancară în valuta
natională*
Limita pe tranzacție pentru
executarea Ordinelor de Plată
Bugetare
Limita pe tranzacţie în valuta
străina*
Limita pe tranzacţie schimb
valutar

5.000 EUR/USD, 100.000
MDL
10.000 EUR/USD, 200.000
MDL
nelimitat
10 000 EUR/USD,200.000
MDL
10 000 EUR/USD 200.000
MDL

* Transferurile intrabancare între conturile aceluiaşi client în aceeaşi valută nu au limită şi nu sunt luate în consideraţie la
limita zilnică totală.

Condiţii
Tranzacţii

Transferuri
intrabancare

Transferuri naţionale

Transferuri bugetare
Transferuri
internaţionale
Transferuri ProPay
Schimb valutar

Urgente

Ordinare

(în decurs de 1 oră)
24 / 7, transferurile primite in fiecare zi lucrătoare de la 00:00 - 21:30 – sunt executate la
fiecare 3 minute
Transferurile primite la orice altă oră, inclusiv zilele nelucrătoare – sunt executate in următoarea
zi lucrătoare.
00:00 - 17:30 fiecare zi lucrătoare - cu data înregistrării „astăzi"
9:00 - 16:00
La orice altă oră, inclusiv zilele nelucrătoare - cu data
(fiecare zi lucrătoare)
înregistrării "următoarea zi lucrătoare"
00:00 - 17:30 fiecare zi lucrătoare - cu data înregistrării „astăzi"
9:00 - 16:00
La orice altă oră, inclusiv zilele nelucrătoare - cu data
(fiecare zi lucrătoare)
înregistrării "următoarea zi lucrătoare"
00:00 - 16:00 fiecare zi lucrătoare - cu data valutei aceiaşi zi. La orice altă oră, inclusiv zilele
nelucrătoare - cu data valutei "următoarea zi lucrătoare". Ordinele înregistrate până la ora 14:00
a zilei lucrătoare sunt executate în aceeaşi zi.
00:00 - 14:00 fiecare zi lucrătoare – sunt executate în aceeaşi si cu data valutei aceiaşi zi.
Plăţile ordonate de clienţi după ora limită – 14:00 (cut-off-time) se vor executa a doua zi
lucrătoare.
09:00 - 18:00 în fiecare zi lucrătoare
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