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Regulile de prestare a serviciilor de remitere de bani  

 

1. Serviciile de remitere de bani oferite de BC “COMERTBANK” S.A.: 

 

2. Modul de informare a plătitorului/beneficiarului privind condiţiile de realizare a 
remiterii de bani 

 

2.1. La expedierea/eliberarea mijloacelor bănești în cadrul unei remiterii de bani în 
unitatea băncii, plătitorul/beneficiarul este informat privind condiţiile de executare 
remiterii de bani şi existenţa prezentelor Reguli, care i se pun la dispoziţie la 
solicitare. 

2.2. Plătitorul/ beneficiarul unei remiteri de bani poate lua cunoştinţă de condiţiile de 
executare a remiterii şi de prezentele Reguli la ghişeele Băncii şi pe site-ul oficial 
www.comertbank.md. 

2.3. Plătitorul/ beneficiarul poate expedia sau primi mijloace băneşti prin intermediul  
sistemelor de remitere de bani sau solicita modificarea/revocarea/returnarea 
transferului la prezentarea în mod obligatoriu a actului său de identitate, şi după 
caz, a documentelor justificative, dacă legislaţia valutară prevede astfel.  

2.4. La expedierea unei remiteri de bani prin intermediul SRB Banca percepe 
comisioane în conformitate cu contractele încheiate cu sistemele de remitere de 
bani şi indicate în Tarifele sale în vigoare.  

2.5. La efectuarea transferului plătitorul/beneficiarul trebuie să citească şi să semneze 
formularele sistemelor de remitere de bani şi documentele bancare. 

2.6. Schimbul de informaţie dintre persoana responsabilă şi plătitor/beneficiar este 
confidenţială şi nu poate fi transmisă persoanelor terţe. 

 

3. Modul de expediere a mijloacelor băneşti aferente remiterii de bani: 
a) Completați Cererea de depunere numerar/de efectuare a plății/transferului; 
b) Înmânați persoanei responsabile a COMERTBANK cererea completată, actul de 

identitate valabil, documentele justificative (în caz de necesitate), banii de transferat şi 
comisionul aferent transferului; 

c) Persoana responsabilă a băncii introduce detaliile transferului în sistem şi vă 
înmânează formularul/cererea de expediere transfer spre verificare, menţionând 
codul unic de identificare al transferului de bani; 

d) Comunicați destinatarului suma trimisă, ţara şi oraşul din care au fost expediaţi banii 
şi codul unic de identificare al transferului de bani înscris pe formular/cererea de 
expediere transfer. 

e) Remiterea de bani poate fi expediată dacă sunt respectate concomitent următoarele 
condiţii: 
- actul de identitate prezentat de client este valabil la data prezentării; 
- clientul dispune de documente justificative dacă legislaţia valutară prevede 

necesitatea prezentării lor; 
- clientul poate depune suma transferului şi comisionul aferent expedierii. 

 

f) La dorința clientului numerarul transferului poate fi încasat în Lei moldovenești la 
cursul comercial al băncii aplicat pentru remiterile de bani în ziua expedierii remiterii 
de bani. 

 

 
  

 

 

 

http://www.comertbank.md/
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4. Modul de eliberare a mijloacelor băneşti aferente remiterii de bani: 
a) Comunicați verbal persoanei responsabile a băncii, dar în mod discret, detaliile 

transferului: denumirea sistemului de remitere de bani, codul, suma, numele 
expeditorului, oraşul/ţara de unde au fost expediaţi banii; 

b) Înmânați persoanei responsabile a COMERTBANK actul de identitate valabil; 
c) persoana responsabilă a băncii vă înmânează banii şi formularul/cererea de eliberare 

transfer aferent transferului de bani. 
d) Eliberarea transferului se efectuează la prezentarea următoarei informaţii de către 

client: 
- denumirea sistemului de remitere de bani; 
- codul remiterii de bani; 
- suma şi valuta remiterii de bani; 
- ţara din care s-a expediat remiterea de bani; 
- numele, prenumele, şi după caz, patronimicul expeditorului. 

e) La dorința clientului numerarul transferului poate fi eliberat în Lei moldovenești la 
cursul comercial al băncii aplicat pentru remiterile de bani în ziua eliberării remiterii de 
bani. 

f) Transferul se eliberează dacă sunt respectate concomitent următoarele condiţii: 
- actul de identitate prezentat de client este valabil la data prezentării; 
- codul remiterii de bani prezentat de client este corect și valid; 
- numele, prenumele (şi patronimicul, dacă este indicat în actul de identitate) din 

actul de identitate coincide cu numele, prenumele (şi patronimicul, dacă este 
indicat în sistemul de remitere de bani) din sistemul de remitere de bani; 

- suma şi valuta transferului prezentate de client coincid cu cele din sistem.  
 

5. Modificarea datelor remiterii de bani 
5.1. Modificarea datelor remiterii de bani poate fi efectuată doar din punctul de 

expediere şi numai de către plătitor (ordonator) cu condiţia că pentru remiterea 
dată de bani nu s-a efectuat operaţiuni de eliberare/revocare/returnare. 
Modificările pot viza doar datele beneficiarului: nume, prenume, patronimic  

5.2. Pentru modificarea datelor remiterii de bani plătitorul (ordonatorul) trebuie să 
prezinte actul  de identitate şi informaţia corectă în baza căreia s-a efectuat 
remiterea de bani, şi anume: 
- denumirea sistemului de remitere de bani; 
- codul remiterii de bani; 
- suma şi valuta remiterii de bani; 
- data efectuării remiterii de bani; 
- nume, prenume beneficiar; 

5.3. În baza informaţiei prezentate persoana responsabilă identifică remiterea de bani, 
modificarea datelor efectuându-le în baza cererii de modificare a datelor, 
completate de plătitor (ordonator).  

5.4. Dacă modificarea datelor remiterii de bani nu este posibilă, remiterea de bani se 
va returna şi se va iniţia una nouă.  

5.5. Prestatorul nu percepe comisioane suplimentare pentru modificarea datelor 
remiterii de bani. 

 

6. Revocarea/returnarea remiterii de bani 
6.1. Revocarea/returnarea remiterii de bani poate fi efectuată doar din punctul de 

expediere şi numai de către plătitor (ordonator) cu condiţia că remiterea de bani 
este disponibilă spre plată. 

6.2. Plătitorul (ordonatorul) trebuie să se identifice printr-un act de identitate valabil la 
ziua prezentării. 

6.3. Plătitorul (ordonatorul) trebuie să completeze cererea de revocare/returnare a 
remiterii de bani şi să semneze de către plătitor (ordonator) cu condiţia că 
remiterea de bani este disponibilă spre plată. 
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6.4. Prestatorul percepe sau nu comision pentru revocarea/returnarea remiterii de bani 
în funcţie de condiţiile stabilite de fiecare sistem de remitere de bani, la care a 
aderat Prestatorul. 

 

7. Actele necesare expedierii/eliberării remiterii de bani: 
7.1. Pentru persoana fizică rezidentă - actul de identitate din sistemul naţional de 

paşapoarte (buletinul de identitate /buletin de identitate provizoriu/ buletin de 
identitate pentru apatrizi/ buletin de identitate pentru refugiați/ buletin de identitate 
pentru beneficiarii de protecție umanitară/ permisul de şedere permanentă / act de 
identitate provizoriu eliberat de către organul abilitat al Republicii Moldova): 
a) Buletin de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fișa de însoțire 

(generația I, II, III); 
b) Buletin de identitate provizoriu – se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova, 

pentru întrebuinţare pe teritoriul ţării, în cazul persoanei care a depus cerere 
privind eliberarea buletinului de identitate – pe perioada de confecţionare a 
acestuia, persoanei care renunţă la numărul de identificare de stat şi la 
evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, etc. Pentru buletinul de 
identitate provizoriu, termenul de valabilitate se stabileşte de autoritatea 
emitentă şi nu poate depăşi un an, iar în cazul persoanelor care renunţă la 
numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat 
al populaţiei, buletinul de identitate provizoriu se eliberează pe un termen de 
10 ani.  

c) Pentru persoanele care au renunţat la acte din considerente religioase - cu 
menţiunea despre cetăţenia Republicii Moldova şi menţiunea valabil pe 
termen nelimitat, confirmate prin semnătura şi ştampila organului abilitat; 

d) Buletin de identitate pentru refugiaţi, cu fișa de însoțire (generația I, II) (de 
culoare bordo); 

e) Buletin de identitate pentru apatrizi cu fișa de însoțire (generația I (de culoare 
roză), generația II (de culoare oranj)); 

f) Buletin de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară, cu fișa de 
însoțire (generația I, II) (de culoare albastră); 

g) Permisul de şedere provizorie (pentru cetățeni străini) (generația I, II) (de 
culoare verde); 

h) Permisul de şedere permanentă, cu fișa de însoțire (generația I, II (de culoare 
albastră)); 

i) Actul de identitate provizoriu (Formularul nr.9) de uz intern de generația I 
(cu/fără codul de bare), eliberat până la data de 7 martie 2013. 

 

7.2. Pentru persoana fizică nerezidentă: 
a) Paşaportul eliberat de către organele abilitate ale statului străin;  
b) Paşaportul cetăţeanului RM fără/cu date biometrice (de culoare albastră) (cu 

menţiunea privind autorizarea emigrării în care se indică statul de destinație 
/radierea deținătorului din evidenţă de la locul de domiciliu); 

c) Permis de şedere provizoriu (pentru cetăţenii străini) (de culoare verde), 
(generația I, II) (de culoare verde),  eliberat de către organul abilitat al 
Republicii Moldova; 

d) Permis de şedere provizorie (pentru apatrizi) (generația I, II) (de culoare 
portocalie) eliberat de către organul abilitat al Republicii Moldova. 

 

8. Cerințe aferente legislației valutare privind realizarea remiterii de bani: 
 

8.1. Persoanele fizice rezidente pot efectua plăţi/transferuri în străinătate în favoarea 
rezidenţilor/nerezidenţilor în următoarele scopuri: 

 

8.1.1. Transferul mijloacelor băneşti destinate cheltuielilor familiale: Persoana 
fizică rezidentă  poate efectua transferul în  străinătate  al  mijloacelor  băneşti 
destinate  cheltuielilor  familiale  în  favoarea  fiecărui  membru  al  familiei  –  
persoană fizică rezidentă care se  află în străinătate şi transferul mijloacelor 
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băneşti destinatе cheltuielilor familiale în  favoarea fiecărui  membru al familiei  
–  persoană  fizică  nerezidentă,  după  cum urmează: 
a) un transfer în sumă ce nu depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor) – 

fără prezentarea la Bancă a documentelor justificative;  
b) un transfer în sumă ce depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor)– la 

prezentarea la Bancă a documentelor: 
- ce confirmă calitatea de membru al familiei (certificat de naştere, 

certificat de căsătorie ş.a.),  
- ce confirmă necesitatea efectuării plăţii /transferului de către persoana 

fizică în favoarea căreia se efectuează transferul şi conţin date despre 
suma plăţii /transferului. 

 

8.1.2. Transferul de bani în legătură cu stabilirea persoanei fizice cu domiciliul 
în străinătate: Persoana fizică rezidentă care se stabileşte cu domiciliul în 
străinătate poate efectua transferul în străinătate al mijloacelor bănești 
deţinute de către aceasta cu drept de proprietate, după  cum urmează: 
8.1.2.1. un transfer în sumă ce nu depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul 

lor)– fără prezentarea la Bancă a documentelor justificative;  
8.1.2.2. un transfer în sumă ce depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor)– 

la prezentarea la Bancă a următoarelor documentelor: 
a) actul de identitate al persoanei fizice rezidente în care este aplicată 

menţiunea privind autorizarea emigrării de către organele împuternicite ale 
Republica Moldova (paşaportul, eliberat cetăţeanului RM ori unui apatrid 
pentru ieşirea din /intrarea în RM sau paşaportul naţional al cetăţeanului 
străin);  

b) documentele ce confirmă deţinerea cu drept de proprietate a sumelor 
mijloacelor bănești supuse transferării din RM (de exemplu, contractul de 
vânzare – cumpărare a imobilului, a valorilor mobiliare; certificatul de 
moştenitor).  

8.1.2.3. În cazul în care în documentele indicate la pct. 8.1.2.2 lit.b) din 
prezentele Reguli în calitate de proprietari ai unui bun sunt indicate 
mai multe persoane, suma mijloacelor bănești care poate fi 
transferată se calculează luând în considerare cota ce aparţine cu 
drept de proprietate persoanei fizice rezidente, care se stabileşte cu 
domiciliul în străinătate, determinată conform legislaţiei.  

8.1.2.4. În cazul în care în documentele specificate la pct. 8.1.2.2 lit.b) din 
prezentele Reguli sumele sunt indicate într-o monedă, iar transferul 
mijloacelor băneşti se efectuează în altă monedă, suma care poate fi 
transferată se calculează conform sumelor în moneda indicată în 
documentele respective, după cum urmează: 

a) în cazul în care a fost efectuată tranzacţia în urma căreia persoana fizică a 
obţinut mijloace băneşti cu drept de proprietate – se aplică cursul oficial al 
leului moldovenesc valabil la data încheierii tranzacţiei respective; 

b) în cazul în care mijloacele băneşti pe care persoana fizică le deţine cu 
drept de proprietate reprezintă salariul sau alte retribuţii similare – se aplică 
cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data obţinerii acestor mijloace, 
în corespundere cu documentele ce confirmă sursa de obţinere cu drept de 
proprietate a mijloacelor băneşti respective. În cazul în care documentele 
nominalizate confirmă obţinerea de către persoana fizică a mijloacelor 
băneşti menţionate în decursul unei perioade (de exemplu, în decurs de o 
lună, un an), se aplică cursul mediu pentru perioada respectivă (de 
exemplu, cursul mediu lunar/anual); 

c) în alte cazuri – se aplică cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data 
efectuării transferului de mijloace băneşti. 
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8.1.3. Transferul de bani din Republica Moldova în legătură cu aflarea temporară 
în străinătate: Persoana fizică rezidentă poate efectua în străinătate pe 
numele său plăţi/transferuri de bani destinate cheltuielilor sale, pentru 
perioada aflării temporare în străinătate, în cadrul operaţiunilor valutare, care, 
conform Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008, pot fi efectuate fără autorizare, 
după cum urmează: 
a) un transfer în sumă ce nu depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor)– 

fără prezentarea la Bancă a documentelor justificative; 
b) un transfer în sumă ce depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor) – la 

prezentarea la Bancă a documentelor: 
- ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate (de exemplu, confirmare 

de la o instituţie străină de învățământ, instituţie medicală sau de la locul 
de muncă din străinătate, permisul de şedere temporară în statul străin 
respectiv);  

- ce confirmă necesitatea efectuării de către persoana fizică a plăţii 
/transferului de bani şi conţin date despre suma plăţii /transferului. 

 

8.1.4. Transferul de bani în străinătate în scopul obţinerii vizei: Persoana fizică 
rezidentă poate efectua în străinătate pe numele său transfer de bani în 
scopul obținerii vizei de intrare în statul străin, după  cum urmează: 
a) un transfer în sumă ce nu depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor)– 

fără prezentarea la Bancă a documentelor justificative; 
b) un transfer în sumă ce depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor)– la 

prezentarea la Bancă: 
- a documentului/informaţiei ce confirmă necesitatea existenţei în 

străinătate a mijloacelor bănești pe numele persoanei fizice respective 
pentru obţinerea vizei şi conţin date despre suma mijloacelor bănești 
necesare (de exemplu, documentul /informaţia misiunii diplomatice a 
statului străin în care este specificată cerinţa depunerii mijloacelor băneşti 
în contul deschis la o bancă din străinătate pentru obţinerea vizei de 
intrare şi suma necesară a fi depusă);  

- a documentelor care confirmă scopul /motivul vizitei, necesare pentru 
prezentarea la misiunea diplomatică/oficiul consular respectiv pentru 
obţinerea vizei corespunzătoare (de exemplu, invitaţie oficială de la o 
persoană fizică nerezidentă în cazul vizitei private, invitaţie oficială de la 
o companie străină în cazul deplasării în interes de serviciu, confirmarea 
efectuării tratamentului medical în străinătate, confirmarea instituţiei de 
învățământ despre admiterea la studii, foaia turistică).  

8.1.5. Transferul de bani sub formă de donaţie: Persoana  fizică  rezidentă  poate  
transfera,  fără prezentarea  la  Bancă  a documentelor justificative, mijloace 
băneşti sub formă de donaţie în sumă ce nu depăşeşte 10 000 euro (sau 
echivalentul lor), după cum urmează:  
a) transfer unic în străinătate în  favoarea  unei  persoane  fizice  rezidente  

care  se  află  în străinătate; 
b) transfer unic în străinătate în favoarea misiunii diplomatice, oficiului 

consular sau a altei reprezentanţe oficiale ale Republicii Moldova peste 
hotare;  

c) transfer unic în favoarea unei persoane fizice /juridice nerezidente. 
 

8.1.6. Plăţi /transferuri de bani în valută străină efectuate pe teritoriul Republicii 
Moldova în favoarea rezidenţilor: Persoanele  fizice  rezidente  efectuează  
plăţi  /transferuri  de bani în  valută  străină  pe  teritoriul RM în favoarea 
rezidenţilor, după cum urmează: 
8.1.6.1. fără prezentarea la bancă a documentelor justificative, în următoarele 

cazuri: 
a) transfer pe numele său;  
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b) un transfer sub formă de donaţie conform art.21 alin. (2) lit.i) din Legea 
nr.62-XVI din 21.03.2008 - în sumă ce nu depăşeşte 10 000 euro (sau 
echivalentul lor);  

c) o plată  /un  transfer  în  favoarea unei persoane fizice ce ţine de acordarea 
împrumutului conform art.21 alin.(2) lit.d) din Legea nr.62-XVI din 
21.03.2008 –  în sumă ce nu depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor). 

8.1.6.2. o plată/un transfer în favoarea unei persoane fizice/juridice în alte 
cazuri decât cele stabilite la subpct.8.1.6.1.) – la prezentarea la 
bancă a documentelor justificative ce confirmă scopul 
plăţii/transferului şi conţin date despre suma plăţii/transferului. 

8.1.7. Alte plăţi /transferuri de bani în favoarea nerezidenţilor şi în străinătate în 
favoarea rezidenţilor: Plăţile /transferurile de bani, altele decât cele indicate 
în alte puncte ale prezentului capitol, pot fi  efectuate  de  către  persoana  
fizică rezidentă în favoarea nerezidenţilor şi în străinătate în favoarea 
rezidenţilor conform Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008, după cum urmează: 
8.1.7.1. fără prezentarea la bancă a documentelor justificative, în cazul în 

care o plată/un transfer corespunde concomitent următoarelor 
condiţii: 

a) plata/transferul în favoarea unui nerezident se efectuează în sumă ce nu 
depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor);  

b) plata/transferul  se  efectuează  în  cadrul  operaţiunii  valutare  care  nu  
este  supusă notificării  la  Banca  Naţională  a  Moldovei  /autorizării  din  
partea Băncii Naţionale a Moldovei conform Legii nr.62 – XVI din 
21.03.2008 

8.1.7.2. în alte cazuri decât cele indicate la subpct.8.1.7.1.) – la prezentarea 
la bancă a documentelor justificative care confirmă scopul 
plăţii/transferului şi conţin date despre suma plăţii/transferului. 

 
8.2. Persoana fizică nerezidentă poate efectua plăţi /transferuri de bani în străinătate 

în favoarea rezidenţilor/nerezidenţilor în următoarele scopuri: 
 

8.2.1. Transferuri de bani destinate cheltuielilor familiale: Persoana fizică 
nerezidentă poate efectua transferul pe teritoriul Republicii Moldova al 
mijloacelor băneşti în valută străină destinate cheltuielilor familiale în 
favoarea fiecărui membru al familiei – persoane fizice rezidente şi 
nerezidente, precum şi transferul în străinătate al mijloacelor băneşti în 
valută străină /monedă naţională destinate cheltuielilor familiale în favoarea 
fiecărui membru al familiei – persoane fizice rezidente care se află în 
străinătate şi persoane fizice nerezidente, după cum urmează: 
a) în sumă ce nu depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor)– fără 

prezentarea la Bancă a documentelor justificative; 
b) în sumă ce depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor)– la prezentarea la 

Bancă a documentelor: 
- ce confirmă calitatea de membru al familiei; 
- ce confirmă necesitatea efectuării plăţii/transferului de către persoana 

fizică în favoarea căreia se efectuează transferul şi conţin date despre 
suma plăţii/transferului. 

 
8.2.2. Alte plăţi /transferuri în străinătate ale persoanelor fizice nerezidente: 

Persoana fizică nerezidentă poate efectua plăţi/transferuri în străinătate, 
altele decât cele indicate la pct.8.2.1., după cum urmează: 
8.2.2.1. fără prezentarea la bancă a documentelor justificative, în următoarele 

cazuri: 
a) transferul pe numele său; 
b) plată /un transfer în favoarea unei persoane fizice/juridice în sumă ce nu 

depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor); 



                                                                             

Public 

c) plată /un transfer în favoarea unei persoane fizice/juridice în alte cazuri 
decât cele stabilite la subpct.8.2.2.1. – la prezentarea la bancă a 
documentelor justificative ce confirmă scopul plăţii /transferului şi conţin 
date despre suma plăţii/transferului. 

8.2.2.2. În cazul efectuării plăţii/transferului în baza documentului justificativ, 
menționat la subpct. 8.2.2.1., lit.c) acesta urmează a fi emis pe numele 
persoanei fizice – titular de cont/persoanei fizice care urmează să 
efectueze plata/transferul sau pe numele membrului familiei acesteia 
(persoană fizică rezidentă/nerezidentă). 

8.2.2.3. Dacă documentul justificativ nu este emis pe numele persoanei fizice 
– titular de cont/persoanei fizice care efectuează plata/transferul, la bancă 
se prezintă şi documentul ce confirmă calitatea de membru al familiei 
persoanei în numele căreia se efectuează plata/transferul. 

 

8.2.3. Alte plăţi /transferuri de bani ale persoanelor fizice nerezidente pe 
teritoriul Republicii Moldova: Persoana fizică nerezidentă poate efectua 
plăţi/transferuri în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova, altele decât 
cele indicate în p. 8.2.1, după cum urmează:  
8.2.3.1. fără prezentarea la bancă a documentelor justificative, în următoarele 

cazuri: 
a) transferul pe numele său;  
b) plată/un transfer în favoarea unei persoane fizice/juridice în sumă ce nu  

depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor); 
8.2.3.2. o plată/un transfer în favoarea unei persoane fizice/juridice în alte 

cazuri decât cele stabilite la subpct.8.2.3.1.) – la prezentarea la bancă a 
documentelor  justificative ce confirmă scopul plăţii/transferului şi conţin 
date despre suma plăţii /transferului. 

 

9. Drepturile şi obligaţiile plătitorului/beneficiarului în procesul prestării de către 
bancă a serviciilor de remitere de bani: 

 

9.1. Drepturile plătitorului 
a) să fie informat despre condițiile de realizare a remiterii de bani; 
b) să solicite prezentarea prezentelor Reguli; 
c) să solicite modificarea datelor beneficiarului (Nume, Prenume, Patronimic), 

cu condiţia că transferul nu a fost deja achitat beneficiarului; 
d) să solicite returnarea transferului, cu condiţia că transferul nu a fost deja 

achitat beneficiarului; 
e) să primească suma transferului expediat, în cazul în care transferul nu a fost 

primit de către beneficiarul transferului şi returnat băncii expeditoare; 
f) să solicite perfectarea confirmărilor privind transferurile expediate pe o 

perioadă indicată, cu condiţia achitării comisionului aferent acestei operaţiuni, 
conform tarifelor în vigoare ale băncii. 

 

9.2. Obligaţiile Plătitorului 
a) să prezinte un act de identitate valid; 
b) în funcţie de caz, să prezinte documentele ce atestă gradul de rudenie, 

precum şi a documentelor ce confirmă necesitatea efectuării transferului, în 
conformitate cu restricţiile valutare stipulate în legislaţia RM; 

c) să completeze şi să semneze Cererea de depunere numerar/de efectuare a 
plății/transferului; 

d) să informeze beneficiarul despre efectuarea transferului cu informarea 
corectă a datelor aferente transferului: sistemul, codul transferului, suma și 
valuta transferului, locația unde poate ridica transferul, precum și Numele, 
Prenumele persoanei expeditoare; 

e) să achite comisionul aferent sumei transferate conform tarifelor în vigoare ale 
băncii 
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f) să păstreze documentele ce confirmă efectuarea transferului (ordinul de 
încasare numerar, alte documente); 

g) să achite comisionul aferent sumei expediate în cazul expedierii repetate a 
transferului returnat băncii (din motivul imposibilităţii primirii de către 
beneficiarul transferului); 

h) de nu comunica datele aferente transferului unor persoane terțe; 
i) de a nu efectua transferuri în favoarea unor persoane necunoscute. 

 

9.3. Drepturile beneficiarului 
a) să primească mijloacele băneşti transferate pe numele său fără achitarea 

unui comision suplimentar. Toate taxele aferente transferului sunt suportate 
de către expeditor; 

b) să primească mijloacele băneşti în valuta ordonată de expeditor; 
c) să solicite perfectarea confirmărilor privind transferurile primite pe o perioadă 

indicată, cu condiţia achitării comisionului aferent acestei operaţiuni, conform 
tarifelor în vigoare ale băncii. 

 

9.4. Obligaţiile beneficiarului 
a) să prezinte un act de identitate valid; 
b) să cunoască detaliile transferului: codul unic de identificare al transferului, 

sistemul de transfer prin intermediul căruia primeşte mijloacele băneşti 
expediate, suma şi valuta transferului, NPP persoanei plătitoare şi ţara de 
unde primeşte transferul; 

c) să completeze (după necesitate) şi să semneze Cererea de eliberare 
transfer;  

d) să primească mijloacele băneşti din unitatea băncii în perioada de timp 
stipulată de sistemul de remite de bani. 

  
10. Drepturile şi obligaţiile băncii participante în procesul prestării de către bancă a 

serviciilor de remitere de bani: 
 

10.1. Drepturile Prestatorului 
a) să încaseze comisionul aferent sumei transferului expediat, de la plătitorul 

transferului de mijloace băneşti; 
b) să identifice plătitorul/beneficiarul la momentul expedierii/eliberării mijloacelor 

băneşti în baza actului de identitate valid, cu preluarea copiei acestuia. În 
cazul refuzului clientului de a oferi copia actului de identitate, banca 
participantă este în drept să refuze procesarea tranzacţiei solicitate de către 
client; 

c) de a refuza eliberarea mijloacelor băneşti în cazurile necorespunderii datelor 
indicate de expeditor despre beneficiarul transferului în sistem cu cele din 
actul de identitate al beneficiarului; 

d) de a refuza eliberarea mijloacelor băneşti în cazurile neinformării 
beneficiarului de către expeditor privind datele transferului, inclusiv codul 
transferului; 

e) de a refuza, efectuarea unei operațiuni în cazul în care consideră că 
operaţiunea în cauză prezintă careva suspiciuni care ar putea afecta 
activitatea băncii (spălare de bani, identitate falsă, etc.); 

f) Prestatorul nu poartă răspundere pentru prejudiciile suportate de client, 
datorate faptului că clientul nu a luat cunoştinţă sau a luat cunoştinţă cu 
întârziere de prevederile prezentelor Reguli; 

g) să perfecteze confirmări privind transferurile expediate/primite, ca urmare a 
solicitării plătitorului/beneficiarului, pe o perioadă indicată. 

 

10.2. Obligaţiile Prestatorului 
a) să se asigure că plătitorul /beneficiarul a luat cunoştinţă cu condiţiile de 

realizare a remiterii de bani; 
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b) să ofere prezentele Reguli spre cunoştinţă plătitorului /beneficiarului la 
solicitarea acestuia; 

c) să îndeplinească calitativ şi în termen, conform regulilor sistemelor de 
remiterii de bani, obligaţiile sale faţă de client, respectând principiile de 
confidenţialitate; 

d) să proceseze la timp şi corect operaţiunile de eliberare a mijloacelor băneşti; 
e) să proceseze operaţiunea de eliberare a mijloacelor băneşti în corespundere 

cu datele beneficiarului din actul de identitate prezentat (Nume, Prenume, 
Patronimic,etc.); 

f) să nu perceapă comisioane suplimentare în cazul efectuării de către 
expeditor a anumitor modificări în transfer, în numele sau/şi prenumele 
beneficiarului; 

g) să nu perceapă comisioane de la beneficiarul transferului la primirea 
mijloacelor băneşti transferate. 

 

11. Modul de înaintare de către plătitor/beneficiar a reclamaţiilor privind serviciile de 
remitere de bani: 

 

11.1. COMERŢBANK primeşte şi înregistrează doar reclamaţii în scris privind serviciile 
de remitere de bani la care aceasta a aderat în conformitate cu Procedura sa 
internă cu privire la modalitatea de soluţionare a reclamaţiilor clienţilor.  

11.2. Reclamaţiile se înaintează prin depunerea acesteia în unitatea băncii sau prin 
expedierea prin poşta obişnuită ori poşta electronică secretary@comertbank.md. 

11.3. În cazul în care reclamaţia vizează operaţiunea de remitere de bani, aceasta trebuie 
să conţină minim următoarea informaţie: datele de identificare a clientului conform 
actului său de identitate, denumirea sistemului de remitere de bani, datele despre 
transfer, data efectuării operaţiunii.  

11.4. COMERŢBANK examinează reclamaţia clientului în conformitate cu procedura 
menţionată la pct. 11.1 şi comunică decizia sa clientului în cel mult 15 zile de la 
recepţionarea reclamaţiei. 

11.5. Dacă COMERŢBANK nu a examinat reclamaţia în termenul indicat în pct.11.4 sau 
dacă clientul nu este de acord cu decizia comunicată, acesta din urmă este în drept 
să sesizeze autoritatea de supraveghere în funcţie de competenţă sau să intenteze 
acţiune în instanţa de judecată competentă. 

11.6. Soluţionarea reclamaţiilor şi informarea petiţionarului se efectuează în conformitate 
cu Legea cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19.07.94.  

11.7. Disputele dintre Bancă şi client se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care 
acest lucru nu este posibil, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti 
competente. 

 

12. Avertismente privind fraudele în cadrul SRB: 
 

12.1. COMERŢBANK avertizează asupra necesităţii protejării împotriva fraudelor, 
efectuate cu ajutorul sistemelor de remitere de bani. Ca urmare, clientul trebuie să 
fie precaut în cazurile în care i se cere să expedieze bani pentru: 
a) cumpărături prin licitaţii online; 
b) o plată anticipată pentru bunuri/servicii pe care încă nu le-a primit; 
c) situaţii de urgenţă în care s-ar afla cineva pe care l-a cunoscut doar online; 
d) taxe sau plăţi în avans pentru un câştig neaşteptat la o loterie; 
e) plăţi anticipate pentru a obţine avantajos un credit greu accesibil; 
f) găsirea obiectului pierdut/furat în urma publicării unui anunţ în ziar; 
g) a face un depozit pentru un apartament pe care încă nu l-a văzut; 
h) returnarea în bani lichizi a unei sume trimise de cineva printr-un cec; 
i) oportunităţi de investiţii unice în viaţă. 
 

12.2. Clientul trebuie să-şi pună întrebări ca: 
a) cât de bine cunoaşte persoana care solicită să-i fie expediaţi banii? 
b) trebuie oare banii trimişi imediat? 

mailto:secretary@comertbank.md
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c) este oare o ofertă reală sau sună prea bine ca să fie adevărat? 
d) este singura modalitate de plată sau există alternative? 
 

12.3. Modalităţile prin care clientul se poate proteja împotriva situațiilor de fraudă: 
a) Nu trebuie de presupus că transferul banilor este sigur dacă s-a specificat o 

ţară pentru tranzacţie. De asemenea, dacă un destinatar deţine un act de 
identitate cu fotografie şi cunoaşte informaţii pertinente despre tranzacţie şi 
expeditor, atunci nu este neapărat nevoie de un număr de referinţă sau de 
răspuns la o întrebare test pentru a prelua tranzacţia. Atenţie la cui se trimit 
banii, e necesar de păstrat confidenţialitatea datelor despre tranzacţie şi nu 
trebuie de avut încredere în nici o persoană care vrea să i se expedieze bani 
(lui sau altcuiva) cu o întrebare test. 

b) Cumpărături prin Internet. Să se dea dovadă de multă atenţie dacă se trimit 
bani pentru a plăti mărfuri cumpărate prin Internet. Multe site-uri de licitaţii pe 
Internet furnizează un sistem sigur de plată care oferă o protecţie mai bună atât 
cumpărătorului, cât şi vânzătorului.  

c) Poate fi prea frumos ca să fie adevărat. Este necesar ca clientul să fie bine 
informat înainte de a trimite bani în urma unui anunţ de ziar sau revistă 
referitor la bilete de avion, de concert etc. Acelaşi lucru este valabil pentru 
ofertele de împrumut sau cărţi de credit unde clientului i se cere să trimită 
bani pentru taxe, înainte de a semna vreun document. Atenţie în cazul 
chilipirurilor. SRB nu pot să asigure primirea bunurilor sau serviciilor pentru 
care plătiţi. 
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