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Denumirea serviciului  Costul  Plata  

 

I. SERVICII PRESTATE PERSOANELOR JURIDICE 
 

DESCHIDEREA ŞI DESERVIREA CONTURILOR 

1. Deservirea conturilor   

   

1.1. Deschiderea contului provizoriu 50 MDL la momentul deschiderii 

contului 

1.2. Deschiderea contului curent în MDL 100 MDL Prin numerar / prin virament 

1.3. Deschiderea contului curent în valută straina 100 MDL Prin numerar / prin virament 

1.4. Deschiderea contului curent gospodăriilor ţărăneşti (de 

fermier) 

80 MDL la momentul deschiderii 

contului 

1.5. Deschiderea contului curent următor în aceiaşi valută  50 MDL pentru fiecare cont 

curent următor 

la momentul deschiderii 

contului 

1.6. Gestionarea contului: 

 

1.6.1. contul în MDL 

 

1.6.2. contul în valuta: 

- contul rezidentilor 

- contul nerezidentilor (EUR/USD/alte valute) 

 

 

50 MDL per luna (in cazul 

existentei operatiunilor) 
 

Gratis 

1 EUR/1 USD/1 USD (în 

cazul existentei operatiunilor) 

 

 

 

 

 

în ultima zi lucrătoare a lunii 

1.7. Gestionarea conturilor deschise gospodăriilor ţărăneşti 

(de fermier) 

30 MDL per luna (in cazul 

existentei operatiunilor) 

la sfirsitul lunii 

1.8. Inchiderea conturilor 150 MDL la momentul inchiderii 

contului 

2. Operaţiuni de decontare in valută naţională  

2.1. Executarea ordinelor de plată în favoarea clienţilor 

Băncii, prezentate pe suport hîrtie**  
5 MDL la efectuarea operaţiunei 

2.2. Executarea ordinelor de plată în favoarea clienţilor  

Băncii în forma electronică prin SDBD 

"COMERTBANK – INTERNETBANKING 

1 MDL la efectuarea operaţiunei 

2.3. Executarea ordinelor de plată în favoarea clienţilor 

altor Bănci, prezentate pe suport  hîrtie**: 

- pentru sume ≤500 000 MDL; 

- pentru sume >500 000 MDL 

 

 

8 MDL 

10 MDL 

la efectuarea operaţiunei 

2.4. Executarea ordinelor de plată în favoarea clienţilor 

altor bănci în forma electronică  prin SDBD 

"COMERTBANK – INTERNETBANKING**: 

- pentru sume ≤500 000 MDL; 

- pentru sume >500 000 MDL 

 

 

 

3 MDL 

5 MDL 

la efectuarea operaţiunei 

2.5. Executarea ordinelor de plată,  prezentate pe suport 

hîrtie în favoarea clienţilor altor bănci  în regim de 

urgenţă (term. max - 30 min) 

28 MDL la efectuarea operaţiunei 

2.6. Executarea ordinelor de plată, în favoarea clienţilor 

altor bănci în formă electronică prin SDBD 

"COMERTBANK – INTERNETBANKING în regim 

de urgenţă (term. max - 30 min)** 

10 MDL la efectuarea operaţiunei 

2.7. Transferarea mijloacelor banesti din contul curent al 

clientului, in contul aceluiasi client in alta bancă (cu 

excepţia transferului de la contul curent al clientului în 

contul de împrumut aceluiaşi client în altă bancă)*: 

- pe suport hîrtie; 

 

 

- prin SDBD "COMERTBANK – 

INTERNETBANKING” (în regim normal pentru 

sume > 500000 MDL)** 

 

- prin SDBD "COMERTBANK – 

INTERNETBANKING” (în regim de urgenţă 

(term. max - 30 min))** 

 

 

 

1 % din sumă, min. 5 MDL/ 

max. 100 MDL 

 

10 MDL 

 

 

 

10 MDL 

  

 

 

 

 

la efectuarea operaţiunei 

suplimentar plăţii stabilite la 

pct. 2.3., pct. 2.5. 

la efectuarea operațiunii 

suplimentar plății stabilite la 

pct. 2.4. pentru sume > 

500000 MDL 

la efectuarea operaţiunei 

suplimentar plăţii stabilite la 

pct. 2.6. 

2.8. Executarea documentului de decontare pentru virări 

incontestabile 

25 MDL (pentru fiecare 

document) 

la efectuarea operaţiunei 

2.9. Comision pentru transfer conform contractului privind 

virarea salariilor/deplasărilor angajaților la conturile de 

plată*** 

0,5% din sumă la efectuarea operațiunii 
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Note la pct. 2:  

* pct. 2.7.  modificat în baza  Deciziei Comitetului de conducere a Băncii,  procesul verbal nr. 114  din 21.07.2021,  în vigoare din  01.08.2021; 
** pct.-le 2.1., 2.3., 2.4., 2.6., și 2.7. modificate în baza  Deciziei Comitetului de conducere a Băncii, procesul verbal nr. 112  din 07.07.2022,  în 

vigoare din 15.09.2022 

*** pct. 2.9. adăugat în baza  Deciziei Comitetului de conducere a Băncii, procesul verbal nr. 112  din 07.07.2022,  în vigoare din 15.09.2022  

3. Servicii de casă 

3.1. Depunerea, recalcularea de numerar (în MDL şi valută 

străină) în bancă, urmat de înregistrarea în cont 

gratis 
 

3.2. Incasarea numerarului prin intermediul incasatorilor conform contractului 
 

3.3. Transportarea numerarului la sediul clientului 6.0 MDL la 1 km de traseu 

(dus-întors),  min.250 MDL 

inclusiv TVA 

 

3.4. Eliberarea  numerarului  în MDL 1% din suma la momentul eliberării 

3.5. Eliberarea  numerarului în valută straină 1% din sumă, min  5 

USD/EUR 

la momentul eliberării 

3.6. Anularea carnetului de cecuri 5 MDL la momentul anulării 

3.7. Verificarea autenticităţii bancnotelor:     

A) până la 50  bancnote 2 MDL / bancnotă la efectuarea verificării 

B) mai mult de 50  bancnote 1 MDL / bancnotă la efectuarea verificării 

4. Operaţiuni de decontare în valută straină 

4.1. Inregistrarea valutei străine în conturile clienţilor Gratis 
 

4.2. Ordine de plată 
  

A) Ordin de plată emis în favoarea clienţilor băncii 5 USD/EUR la efectuarea operaţiunei 

B) Executarea ordinelor de plată emise in favoarea 

clienţilor altor bănci in USD, RUB, UAH cu 

opțiunea „OUR”* 

0,25 % din sumă, min 25, 

max. 250 USD 

la efectuarea operaţiunei 

C) Executarea ordinelor  de plată emise în favoarea 

clienţilor altor bănci în USD cu optiunea „SHA”** 

sau opțiunea „BEN”*** 

0,15 % din sumă, min 20, 

max. 150 USD 

la efectuarea operaţiunei 

D) Executarea ordinelor  de plată emise în favoarea 

clienţilor altor bănci în EUR (şi alte monede, cu 

excepţia celor din n. 4. 2 B) cu opțiunea „OUR”* 

0,3 % din sumă, min 30, 

max. 250 EUR 

la efectuarea operaţiunei 

E) Executarea ordinelor  de plată emise în favoarea 

clienţilor altor bănci în EUR  cu optiunea 

„SHA”** sau opțiunea „BEN”*** 

0,15 % din sumă, min 20, 

max. 120 EUR 

la efectuarea operaţiunei 

F) Transferarea mijloacelor banesti din contul curent  

în valută străină al clientului, in contul aceluiaşi 

client in alta bancă 

1 % din sumă, 

min. 10 USD/EUR 

max. 50 USD/EUR 

la efectuarea operaţiunei 

suplimentar plăţii stabilite la 

p. 4.2. B) şi  D) 

G) Executarea ordinelor de plată dintr-un cont în altul 

al aceluiaş client în interiorul băncii  
Gratis 

 

H) Returnarea transferurilor primite (la cererea 

băncilor corespondente, la cererea clientului, cînd 

beneficiarul nu poate fi identificat) ****  

70 USD/EUR la efectuarea returnării 

I) Investigaţii, amendamente, anularea, modificarea 

operaţiunilor în valuta străină la cererea clientului  

50 EUR / USD + comisionul 

terţelor bănci 

La efectuarea operaţiunilor 

şi/sau la aplicarea comisionului 

de terţă bancă 

J) Taxa suplimentară pentru ordinele de plată cu 

opţiunea FULL PAY (creditarea beneficiarului cu 

suma integrală) pentru plăţile în Dolari SUA: 

- Ordin de plata ≤ 20 000 USD; 

- Ordin de plata ≥ 20 001 USD 

 

 

 

30 USD 

35 USD 

 

la efectuarea operaţiunei 

suplimentar plăţii stabilite la 

p. 4.2. B)  

Note la pct. 4.2:  

- Executarea ordinelor de plată emise în favoarea clienților altor bănci în RUB, UAH se efectuează numai cu opțiunea „OUR”*; 

- (*, **, ***) - Opțiunile de incasare a comisioanelor: 

*OUR - presupune că comisionul Băncii platitoare, Băncilor corespondente/beneficiare se incasează separat de la plătitor;  
** SHA – presupune că comisionul Băncii platitoare  se incasează separat de la plătitor, iar comisioanele Băncilor  corespondente/beneficiare se 

rețin din suma transferului; 

*** BEN - presupune că comisioanele Băncii platitoare/ Băncilor  corespondente/beneficiare se rețin din suma transferului. 
 **** pct. 4.2. H) modificat în baza  Deciziei Comitetului de conducere a Băncii, procesul verbal nr. 112 din 07.07.2022,  în vigoare din 15.09.2022. 

4.3. Acreditive de export  
  

A) Avizarea clientului despre deschiderea în favoarea 

lui a acreditivului de export 

50 USD/EUR în ziua avizării 

B) Avizarea modificărilor la acreditivul de export 30 USD/EUR în ziua avizării 

C) Primirea şi controlul documentelor 0,2 % , min. 50 EUR / USD, 

max. 250 EUR / USD 

în ziua primirii documentelor 

D) Transferarea acreditivului în favoarea altui 200 EUR / USD în ziua efectuării transferului 
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beneficiar 

E) Transferarea acreditivului primit 50 EUR / USD în ziua efectuării transferului 

F) Confirmarea acreditivului 0,2 %, min. 100 EUR / USD în ziua confirmării 

G) Anularea sau neutilizarea acreditivului de export 20 EUR / USD în ziua anulării 

4.4. Acreditive de import  
  

A) Deschiderea acreditivului de import 0,3% мин. 30, макс. 300 

USD/Eur 

în ziua deschiderii 

B) Modificarea acreditivului deschis 30 EUR / USD în ziua modificării 

C) Primirea şi controlul documentelor 0,2%, min. 20 EUR / USD, 

max 200 EUR / USD 

în ziua controrlului 

documentilor 

D) Efectuarea plăţii acreditivului 
  

- in USD 0,25 %, min. 25 USD, max 

250 USD 

în ziua efectuării  plăţii 

- in EUR 0,3 %, min. 30 EUR, max 

250 EUR 

în ziua efectuării  plăţii 

E) Prezentarea documentelor cu discrepanţe 30 EUR / USD în ziua controrlului 

documentilor 

F) Cererea de rambursare 30 EUR / USD conform contractului 

G) Confirmarea acreditivului contractual conform contractului 

4.5. Incassouri documentare  
  

A) Remiterea documentelor contra plată sau acceptare 0,25 %, min.  20  EUR / 

USD, max 250 EUR / USD 

la momentul remiterii 

B) Avizarea clienţilor despre incassourile documentare 

primite 

30 EUR / USD la momentul avizării 

C) Efectuarea modificărilor in incassourile remise si 

primite 

30 EUR / USD la momentul efectuării 

modificărilor 

D) Restituirea documentelor neacceptate 30 EUR / USD în ziua restituirii 

4.6. Garantii si acreditive Stand - by  
  

A) Examinarea şi emiterea garanţiilor / acreditivelor 

Stand - by 

Сonform contractului conform contractului 

B) Comision de garantare Conform contractului Conform contractului 

C) Modificarea condiţiilor şi anularea garanţiilor / 

acreditivelor Stand  - by 

30 EUR / USD în ziua modificării / anulării 

D) Avizarea clienţilor despre garanţiile primite, 

verificarea semnăturilor 

30 EUR / USD în ziua anunţării 

E) Transmiterea cererilor de plată pentru executarea 

garanţiilor şi acreditivelor stand - by 

0,25 %, min. 25 EUR / USD, 

max 250 EUR / USD 

în ziua transmiterii 

4.7. Operaţiunile de schimb valutar Conform cursului de schimb 

al băncii 

 

Notă la pct. 4: Comisioanele şi spezele băncilor straine se aplică suplimentar.   

5. Alte servicii  

5.1. Eliberarea extrasului din cont: 

- On- line, la email indicat de client 

 

- Pe suport hîrtie  

 

 

Gratis 

 

25 MDL Extras/1copie + 5 

MDL fiecare document anexat  

60 MDL Extras/1copie + 5 

MDL fiecare document anexat 

(eliberarea  extrasului după 3 

luni de la efectuarea 

operațiunii) 

110lei Extras/1copie + 5 MDL 

fiecare document anexat 

(eliberarea  extrasului după 1 an 

de la efectuarea operațiunii) 

 

 

 

se achite la data eliberării 

Extrasului  

5.2. Eliberarea dublicatelor extraselor din cont şi a anexelor 20 MDL / copie în ziua eliberării 

5.3. Eliberarea certificatelor privind existenţa contului**** 100 MDL / copie la momentul eliberării 
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5.4. Eliberarea certificatelor privind rulajul în conturi până la 3 luni - 50 MDL,  

mai mult de 3 luni- 100 MDL 

în ziua eliberării 

5.5. Eliberarea certificatelor privind soldul contului de 

credit 

250 MDL în ziua eliberării 

5.6. Eliberarea  diverselor certificate cu caracter 

informaţional 

100 MDL în ziua eliberării 

5.7. Eliberarea certificatelor la solicitarea clienţilor în 

adresa companiilor lor de audit 

200 MDL în ziua eliberării 

5.8. Perfectarea documentelor de plată la cererea clienţilor: 

-ordin de plata în MDL 

-ordin de plata în valuta străină 

 

20 MDL 

40 MDL 

în  ziua perfectării 

5.9. Transmiterea documentelor la extern prin poşta rapidă 60 EUR /  USD în  ziua expedierii 

5.10. Transmiterea documentelor la extern prin postă 

recomandată peste hotarele ţarii  

5 USD în  ziua expedierii 

5.11. Trimiterea mesajelor SWIFT  5 EUR /  USD în  ziua expedierii 

5.12. Eliberarea copiilor mesajelor  SWIFT  20 MDL în  ziua eliberării 

5.13. Expedierea mesajelor prin fax pe teritoriul ţarii 10 MDL în  ziua expedierii 

5.14. Expedierea mesajelor prin fax peste hotare 50 MDL în  ziua expedierii 

5.15. Autentificarea fişei cu specimene de semnături şi 

amprenta ştampilei (2 exemplare) 

50 MDL în  ziua perfectării 

5.16. Modificarea fișei cu specimene de semnături şi 

amprenta ştampilei (2 exemplare) 

100 MDL în  ziua perfectării 

5.17. Oferirea instituţiilor financiare informaţiei la cererea 

companiei de audit 

50 EUR/echivalent în MDL în ziua eliberării 

5.18. Verificarea informației privind beneficiarii de cont din 

registrele publice  

100 MDL la solicitarea clientului 

5.19. Comision pentru încasarea plăţilor în MDL de la 

persoane fizice (Plătitor) în folosul Beneficiarilor 

(persoane juridice) pentru serviciile prestate, perceput 

de la Beneficiar (conform contractului)*** 

2% din suma încasată,  min. 

20 MDL – max. 50 MDL pentru 

fiecare plată 
la efectuarea operaţiunii ** 

5.20. Comision pentru încasarea plăţilor în USD/EUR de la 

persoane fizice (Plătitor)  în folosul Beneficiarilor 

(persoane juridice) pentru serviciile prestate, perceput 

de la Beneficiar (conform contractului)*** 

2% din suma încasată*,  min. 

50 MDL – max. 100 MDL 

pentru fiecare plată 
la efectuarea operaţiunii** 

   Note la pct. 5.19.-5.20.: * echivalentul în MDL calculat la cursul oficial BNM la ziua efectuării operațiunii; 

** se percepe pentru încasarea plăților în favoarea Beneficiarilor, care au contract încheiat în acest sens cu Banca, care prevede această 

modalitate de percepere a comisionului;  
*** pct. 5.19. și 5.20. întroduse în baza  Deciziei Comitetului de conducere a Băncii, procesul verbal nr. 25  din 18.02.2021,  în vigoare din  

01.03.2021. 
**** pct. 5.3.modificat în baza  Deciziei Comitetului de conducere a Băncii, procesul verbal nr. 112  din 07.07.2022,  în vigoare din 15.09.2022. 

6. Sistemele de deservire bancară la distanţă 

6.1. Sistemul "COMERŢBANK – INTERNETBANKING" 

6.1.1. Gestionarea sistemului "COMERŢBANK – 

INTERNETBANKING" 
50 MDL / luna la sfirsitul lunii 

6.1.2. Conectarea la sistemul "COMERŢBANK – 

INTERNETBANKING" 
Gratis 

 

6.1.3. Deconectarea  sau blocarea temporară a accesului 

la sistemul "COMERŢBANK – 

INTERNETBANKING" la cererea clientului 

Gratis 
 

6.1.4. Generarea de noi chei în cazul pierderii sau 

schimbului de utilizatori 
50 MDL în ziua primirii cererii 

6.1.5. Reconectarea clientului la sistemele de deservire 

bancară la distanţă 

50 MDL în ziua primirii cererii 

6.2. Serviciul "SMS-Inform" (Persoane juridice) 

 (întrodus în baza  Deciziei Comitetului de conducere a Băncii, procesul verbal nr. 202  din 27.11.2020,  în vigoare din  01.02.2021 ) 

6.2.1. Conectarea la Serviciul "SMS-Inform" Gratis 
 

6.2.1.1. Abonament "SMS-Inform- 30" 
15 MDL / 0.60 MDL per extra-

mesaj 

- comision lunar /  comision per 

extra-mesaj neinclus în 

abonament 

- 30 SMS incluse pe lună în 

abonament* 

6.2.1.2. Abonament "SMS-Inform- 50" 
25 MDL / 0.50 MDL per extra-

mesaj  

- comision lunar /  comision per 

extra-mesaj neinclus în 
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abonament 

- 50 SMS incluse pe lună în 

abonament * 

6.2.1.3. Abonament "SMS-Inform- 100" 
40 MDL / 0.40 MDL per extra-

mesaj  

- comision lunar /  comision per 

extra-mesaj neinclus în 

abonament 

- 100 SMS incluse pe lună în 

abonament * 

Note la pct. 6.2.1.1. - 6.2.1.3.:  

* În urma utilizării numărului integral de SMS incluse în abonament, fiecare următor SMS prin intermediul serviciului “SMS-

Inform”  va fi comisionat conform tarifului extra - mesaj. 

7. OPERAŢIUNI DE CREDIT 

7.1. Credite clasice/linii de credit 

7.1.1. Taxa pentru primirea şi examinarea cererilor de credit: 

- Acordare creditului 

 

- Efectuarea modificărilor în condiţiile contractului 

de credit, asigurărilor 

 

0,02% din suma creditului 

(min. 300, max. 450 MDL) 
 

500 MDL 

Prin numerar / prin virament 

7.1.2. Comision de acordare Conform contractului În ziua acordării conform 

contractului de credit 

7.1.3. Comision pentru rezervarea Conform contractului Începînd din ziua primei 

debursări 

7.1.4. Comision de rambursare anticipată Conform contractului În ziua achitării înainte de 

termen 

7.1.5. Comision pentru prolongare/rescadenţare Conform contractului În ziua prolongării/rescadenţării 

conform acordului adiţional 

7.1.6. Comision pentru emiterea promisiunii de constituire a 

gajului ulterior în beneficiul terţelor persoane 

2 % din valoarea de garantie 

(gaj) min 2000 lei 
 

Pentru creditele valutare (EUR/USD) 

comisionul va fi aplicat conform cursului 

BNM la ziua achitării. 

În ziua primirii cererii 

7.2. Credite overdraft  

7.2.1. Comision pentru acordare Conform contractului În ziua acordării conform 

contractului de credit 

7.2.2. Comision pentru eliberare Conform contractului Din fiecare tranşă 

7.3. Garanţii bancare în MDL emise 

7.3.1. Comision de emitere Conform contractului În ziua emiterii 

7.3.2. Comision de garantare Conform contractului Conform contractului 

7.3.3. Modificare valoare şi/sau valabilitate Conform contractului În ziua modificării 

7.4. Altele  

7.4.1. Comision de evaluare gajului Conform contractului În ziua efectuarii evaluarii 
 

 

II. SERVICII PRESTATE PERSOANELOR FIZICE 
 

DESCHIDEREA ŞI DESERVIREA CONTURILOR 

1. Deservirea conturilor   

1.1. Deschiderea conturilor curente persoanelor fizice Gratis 
 

1.2. Inchiderea conturilor curente Gratis 
 

2. Operatiuni de decontare in valută naţională  

2.1. Executarea transferurilor între conturile proprii prin 

sistemul InternetBanking”24COMERTBANK”* 
Gratis la efectuarea operaţiunii 

2.2. Executarea ordinelor de plata în favoarea clienţilor 

băncii, prezentate pe suport hîrtie** 
5 MDL la efectuarea operaţiunii 

2.3. Executarea ordinelor de plata în favoarea clienților 

băncii din conturile (2225, 2233, 2259) prin sistemul 

InternetBanking ”24COMERTBANK”* 

2 MDL la efectuarea operaţiunii 

2.4. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor 

altor băncii, prezentate pe suport hîrtie** 
10 MDL la efectuarea operaţiunii 

 

2.5. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor 

altor băncii prin sistemul InternetBanking 

”24COMERTBANK”* 

 

2 MDL la efectuarea operaţiunii 
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2.6. Înregistrarea în conturile curente, la vedere (2225, 

2252, 2233), de depozit (23701) persoanelor fizice in 

MDL  a mijloacelor băneşti primite prin virament : 

- de la persoanele fizice sau juridice din altă bancă  

- de la persoanele juridice în cadrul băncii 

 

 

0,5% din suma 

 

 

în ziua întrării în cont 

2.7. Înregistrarea în contul de card a sumelor primite de la 

clienții băncii prin sistemul InternetBanking 

”24COMERTBANK”*  

0,35% din sumă la efectuarea operaţiunii 

2.8. Executarea ordinelor de plată  în favoarea clienţilor 

altor băncii în regim de urgenţă (termen max. 30 min. ) 
30 MDL la efectuarea operaţiunii 

2.9. Executarea ordinelor de plată  în favoarea clienţilor 

altor băncii în regim de urgenţă (termen max. 30 min.) 

prin sistemul InternetBanking ”24COMERTBANK”*  

10 MDL la efectuarea operaţiunii 

2.10. Executarea ordinelor incaso 
25 MDL (pentru fiecare 

document) 

la efectuarea operaţiunii 

Note la pct. 2: * pct.-le 2.1., 2.3., 2.5., 2.7. și 2.9. adăugate în baza  Deciziei Comitetului de conducere a Băncii, procesul verbal nr. 112  din 
07.07.2022,  în vigoare din 15.09.2022; 

** pct.-le 2.2. și 2.4.  modificate în baza  Deciziei Comitetului de conducere a Băncii, procesul verbal nr. 112  din 07.07.2022,  în vigoare din 

15.09.2022. 

3. Servicii de casă 

3.1. Depunerea, recalcularea de numerar (în MDL şi valută 

străină) în bancă, urmat de înregistrarea în cont 

Gratis 
 

3.2. Eliberarea numerarului în valută straină primit prin 

virament de peste hotare 

1%, min. 5 USD/EUR2 la momentul eliberării 

3.2.1 Eliberarea numerarului în valută straină primit prin 

virament de peste hotare la contul de depozit Hi-tech 

(se aplică numai în cazul dacă suma înregistrată în cont de 

depozit a fost scoasă în decurs de 3 luni din data înregistrării) 

0,35% din suma La momentul eliberării 

3.3. Verificarea autenticităţii bancnotelor 0,5 MDL/ bancnotă la efectuarea verificării 

4. Operaţiuni de decontare în valută straină   

4.1. Inregistrarea în cont a mijloacelor primite de peste 

hotare 

Gratis 
 

4.2. Ordine de plată  
  

A) Executarea ordinelor de plată dintr-un cont în altul 

în interiorul băncii  

Gratis 
 

B) Ordin de plata emis în favoarea clientilor băncii 10 EUR/USD2 la momentul executării 

C) Executarea ordinelor de plată emise in favoarea 

clienţilor altor bănci in USD, RUB, UAH cu 

opțiunea „OUR”* 

0,25 % din sumă, min 25, 

max. 250 USD 

la efectuarea operaţiunei 

D) Executarea ordinelor  de plată emise în favoarea 

clienţilor altor bănci în USD cu optiunea „SHA”** 

sau opțiunea „BEN”*** 

0,15 % din sumă, min 20, 

max. 150 USD 

la efectuarea operaţiunei 

E) Executarea ordinelor  de plată emise în favoarea 

clienţilor altor bănci în EUR (şi alte monede, cu 

excepţia celor din n. 4. 2 C) cu opțiunea „OUR”* 

0,3 % din sumă, min 30, 

max. 250 EUR 

la efectuarea operaţiunei 

F) Executarea ordinelor  de plată emise în favoarea 

clienţilor altor bănci în EUR  cu optiunea 

„SHA”** sau opțiunea „BEN”*** 

0,15 % din sumă, min 20, 

max. 120 EUR 

la efectuarea operaţiunei 

 G) Anularea sau  modificarea ordinului de plată  50 EUR / USD2 la momentul 

anulării/modificării 

H) Returnarea transferurilor primite (la cererea 

băncilor corespondente, la cererea clientului, când 
beneficiarul nu poate fi identificat, când nu poate fi 

identificată destinația plății): 

- pentru sume < 50,00 USD/EUR 

- pentru sume ≥ 50,00 USD/EUR 

 

 

 

 

5 USD/EUR2  

30 USD/EUR2 

la efectuarea returnării 

I) Taxa suplimentară pentru ordinele de plată cu 

opţiunea FULL PAY (creditarea beneficiarului cu 

suma integrală) pentru plăţile în Dolari SUA: 

- Ordin de plata ≤ 20 000 USD; 

- Ordin de plata ≥ 20 001 USD 

 

 

 

30 USD 

35 USD 

 

la efectuarea operaţiunei 

suplimentar plăţii stabilite la 

p. 4.2. C)  

 
1 Notă: Comisionul  dat să fie reţinut numai în cazul rezilierii anticipate a contractului de depozit (în ziua rezilierii) 

2 Notă: Comisione pentru operaţiuni în alte valute ( cu exceptia USD si EUR )se percep în echivalentul în USD conform tarifelor 

pentru operaţiunile în USD 
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Note la pct. 4.2:  

- Executarea ordinelor de plată emise în favoarea clienților altor bănci în RUB, UAH se efectuează numai cu opțiunea „OUR”*; 

- (*, **, ***) - Opțiunile de incasare a comisioanelor: 

*OUR - presupune că comisionul Băncii platitoare, Băncilor corespondente/beneficiare se incasează separat de la plătitor;  

** SHA – presupune că comisionul Băncii platitoare  se incasează separat de la plătitor, iar comisioanele Băncilor corespondente / 

beneficiare se rețin din suma transferului; 

*** BEN - presupune că comisioanele Băncii platitoare/ Băncilor  corespondente/beneficiare se rețin din suma transferului.  

Notă la pct. 4 : Сomisioanele şi spezele băncilor străine se aplică suplimentar.  

5. Operaţiuni de schimb valutar  

Conform cursului de schimb al băncii 
  

6. Sistemul de deservire bancară la distanţă* 

6.1. Conectarea la sistemul InternetBanking 

”24COMERTBANK” 

Gratis 
 

6.2. Deservirea prin sistemul InternetBanking 

”24COMERTBANK” 

Gratis  

6.3. Achitarea servicii comunale, internet provideri, alte 

servicii prin sistemul InternetBanking 

”24COMERTBANK” 

Gratis  

Notă: * pct. 6 adăugat în baza Deciziei Comitetului de conducere a Băncii, procesul verbal nr. 112  din 07.07.2022,  în vigoare din 15.09.2022 

 

7. Alte servicii 

7.1. Eliberarea extraselor  

A) privind situaţia pe conturi curente şi la vedere cu 

ştanţa  

B) privind situaţia pe conturi curente şi la vedere fără 

ştanţa 

C) privnd situaţia pe conturi de depozit  

 

20 MDL pentru un extras 

 

Gratis 

 

Gratis 

 

în ziua eliberarii 

 

în ziua eliberarii 

 

în ziua eliberarii  
7.2. Eliberarea certificatelor privind rulajul in conturi până la 3 luni 50 MDL,  

mai mult de 3 luni - 100 MDL 

în ziua eliberării 

7.3. Eliberarea diversilor certificate cu caracter 

informaţional 

100 MDL în ziua eliberării 

7.4. Transmiterea mesajelor SWIFT  5 EUR /  USD  în  ziua executării 

7.5. Eliberarea copiilor mesajelor SWIFT  20 MDL în  ziua eliberării 

7.6. Expedierea mesajelor fax pe teritoriul ţarii 10 MDL în  ziua eliberării 

7.7. Expedierea mesajelor fax peste hotare 50 MDL în  ziua eliberării 

8. Comision aferent încasării plăţilor pentru serviciile prestate de către furnizori***: 

8.1. Comision pentru încasarea plăţilor în MDL de la 

persoane fizice (Plătitor) în folosul Beneficiarilor 

(persoane juridice) pentru serviciile prestate, perceput 

de la Plătitor (conform contractului) 

2% din suma încasată,  min. 

20 MDL – max. 50 MDL pentru 

fiecare plată 

la efectuarea operaţiunii** 

8.2. Comision pentru încasarea plăţilor în USD/EUR de la 

persoane fizice în folosul Beneficiarilor (persoane 

juridice) pentru serviciile prestate, perceput de la 

Plătitor (conform contractului) 

2% din suma încasată*,  min. 

50 MDL – max. 100 MDL 

pentru fiecare plată 

la efectuarea operaţiunii** 

Note la pct. 8: * echivalentul în MDL calculat la cursul oficial BNM la ziua efectuării operațiunii; 
** se percepe pentru încasarea plăților în favoarea Beneficiarilor, care au contract încheiat în acest sens cu Banca, care prevede această modalitate 

de percepere a comisionului; 

*** pct. 8 modificat și completat în baza  Deciziei Comitetului de conducere a Băncii, procesul verbal nr. 25  din 18.02.2021,  în vigoare din  
01.03.2021   

9. OPERATIUNI DE CREDIT 

9.1. Taxă pentru primirea şi examinarea cererilor de credit  100-200 MDL (în dependența 

de produs) 

la momentul depunerii cererii 

9.2. Acordarea creditului 0-1% pentru fiecare an de 

creditare în valuta creditului 

În ziua acordării conform 

contractului de credit 

9.3. Comision de rambursare anticipată a creditului  0% În ziua achitării anticipate 

9.4. Comision pentru prolongare/rescadenţare 0-2% din suma 

prolongată/rescadenţată în 

valuta creditului 

În ziua prolongării/rescadenţării 

conform acordului adiţional 

9.5. Penalitate pentru restanţe la plăţile aferente creditului 

(credit, dobînda şi comisioane)  

0-0,5% pentru fiecare zi de 

întîrziere în valuta creditului 

  

În ziua achitării 

10. CASETE DE VALORI 

10.1. Taxa de închiriere a casetei de valori cu dimensiunea 

135x430x405 

 

 

 

la momentul încheierii 

contractului/ ulterior la sfirşitul 

lunii 
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10.2. Taxa de închiriere a casetei de valori cu dimensiunea 

155x430x350  

 

375 *MDL / luna (inclusiv 

TVA) 

la momentul încheierii 

contractului/ ulterior la sfirşitul 

lunii 

10.3. Taxa de închiriere a casetei de valori cu dimensiunea 

190x430x405 

la momentul încheierii 

contractului/ ulterior la sfirşitul 

lunii 

10.4. Taxa de închiriere a casetei de valori cu dimensiunea 

300x430x350 

450 MDL / luna (inclusiv 

TVA) 

la momentul încheierii 

contractului/ ulterior la sfirşitul 

lunii 

10.5. Taxa de închiriere a casetei de valori cu dimensiunea 

600x430x405 

600 MDL / luna (inclusiv 

TVA) 

la momentul încheierii 

contractului/ ulterior la sfirşitul 

lunii 

* Notă: 

 In cazul achitării în avans, pentru 12 luni taxa de închiriere va constitui 300 MDL / lună. 

In cazul achitării în avans, pentru 4 luni taxa de închiriere va constitui 340 MDL/ lună. 

10.6. Amanet constituit pentru deţinerea cheii de la caseta de 

valori (la expirarea termenului de arendă se restituie) 

1 200 MDL (inclusiv TVA) -

rezidenți RM 

la momentul încheierii 

contractului 

10.7. Taxa pentru perfectarea notei de inventar pentru 

depunerea spre păstrare în caseta de valori a 

mijloacelor băneşti 

2 MDL pentru fiecare 

bancnotă 

la momentul întocmirii notei de 

inventar 

10.8. Penalitate pentru restanţe la plata chiriei 5 MDL pentru fiecare zi de 

întîrziere 

 

 

 

 


