Aprobate prin Hotărârea Direcţiei Generale
B.C. "Eximbank- Gruppo Veneto Banca" S.A. din 24.08.2010
În vigoare din 01.10.2010

Comisioane emitere/administrare carduri bancare persoane fizice
Carduri
Visa Classic/
Visa Gold/
MasterCard
MasterCard Gold
Standard
Comisioane emitere/administrare carduri

Comision

Menţiuni

Visa Electron/
Maestro

1. Sumă minimă deschidere cont card, inclusiv garanţia obligatorie

10€/15$/150 lei

150€/220$/2400 lei

350€/510$/5600 lei

5€/7$/80 lei

100€/150$/1500 lei

250€/350$/4000 lei

3. Administrare cont/subcont de card

3€

25 €

50 €

4. Emitere card şi deschidere cont/subcont card regim de urgenţă

6€

Prelungire termen valabilitate card înainte de termen
Modificare nume/prenume deţinător card
5.
Emitere card nou în caz de pierdere/furt/deteriorare
Modificare PIN-cod

2€

2. Garanţie obligatorie deschidere cont card

10 €

10 €

25 €

Se stabileşte în dependenţă de valuta contului de card.
Incasarea comisionului încetează din momentul depunerii cererii în
scris de închidere a contului/subcontului de card.
În decursul a 10 ore lucrătoare, cu exceptia zilelor de
odihnă.
Comisionul nu se percepe în cazul compromiterii cardului.

Comisioane de tranzacţionare
6. Retragere numerar POS/ATM Eximbank-Gruppo Veneto Banca

primele 10 extrageri lunare gratis, restul - 0,02 €
1,2% + 2 €

8. Retragere numerar POS alte bănci din Moldova

1,5% min 3 €

9. Retargere numerar ATM în străinătate
10. Retragere numerar POS în străinătate

1,5% min 5 €

1,5% min 3 €

Debitarea contului de card în filialele şi reprezentanţele Eximbank11.
Gruppo Veneto Banca în absenţa cardului, la cererea clientului

Nu se percepe în cazul operaţiunilor de rambursare a
creditelor şi dobînzii aferente creditelor emise de Eximbank Gruppo Veneto Banca

0,6 €

12. Achitări bunuri/servicii în Moldova

0

13. Achitări bunuri/servicii în străinătate

0
0

14. Alimentare cont card cu numerar
15. Alimentare cont card prin virament

0,8%

16. Creditare cont card via voucher de credit

0,8%

A se vedea condiţiile de aplicare a comisioanelor remarca 5

2€

17. Deblocare card

Deblocarea este efectuată la discreţia băncii.

0

18. Blocare card
19. Interogare sold cont card POS/ATM Eximbank-Gruppo Veneto Banca

primele 5 extrageri lunare gratis, restul - 0,05 €

Se stabileşte pentru fiecare cont/subcont de card în parte.

0,5 €

Peste hotare vizualizarea soldului este posibilă doar pentru
cardurile de tip Visa.

primele 5 extrageri lunare gratis, restul - 0,05 €

Se stabileşte pentru fiecare cont/subcont de card în parte.

Interogare sold cont card POS/ATM alte bănci din Moldova şi din
20.
străinătate
21. Emitere mini-extras cont card ATM Eximbank-Gruppo Veneto Banca

0

22. Emitere extras cont card lunar

1€

23. Emitere extras cont card suplimentar lunar

Se execută în termen de maxim 45 zile. Comisionul se
percepe la momentul primirii copiei.

10 €

24. Emitere copie document de plată

25.

Se stabileşte pentru fiecare cont/subcont de card în parte.

1,2% + 1 €

7. Retragere numerar ATM alte bănci din Moldova

Sechestrare card pierdut/furat în ATM altor bănci din Moldova şi din
străinătate

5 € + comisionul debitat de sistemul de
plăţi

26. Investigare şi administrare reclamaţii operaţiuni efectuate în Moldova
27.

Investigare şi administrare reclamaţii operaţiuni efectuate în
străinătate

28.

Eliberare certificate confirmare cont/sold cont/rulaj cont card în
limbile română, rusă sau engleză

10 € + comisionul
Cu excepţia sechestrării în bancomatele
debitat de sistemul de
BC "Eximbank - Gruppo Veneto Banca" SA
plăţi

3€

Se percepe pentru fiecare tranzacţie în parte, indiferent de
rezultatul investigării. Nu se percepe în cazurile litigiilor
rezultate din erorile tehnice ale bancomatelo/terminalelor

15 €

Se pecepe pentru fiecare tranzacţie în parte, indiferent de
rezultatul litigiului.

Alte comisioane
Conform tarifelor de bază
Dobânzi şi Penalităţi
29. Rată dobândă calculată sold cont card în Lei

1%

30. Rată dobândă calculată sold cont card în €/$

0,25%

31. Rată dobândă anuală overdaft nesancţionat cont card în Lei

46%

32. Rată dobândă anuală overdaft nesancţionat cont card în €/$

28%

Se calculează din momentul apariţiei overdraftului
nesancţionat.

Condiţii aplicare comisoane
B.C. "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" S.A.îşi rezervă dreptul de modificare a comisioanelor pentru emiterea/administrarea cardurilor bancare cu informarea prealabilă a deţinătorilor de card, cu minim 30
1.
zile până la data intrării lor în vigoare.
2.

Comisioanele care se debitează automat, direct din contul de card se percep în valuta contului la cursul BNM la ziua perceperii comisionului.
Comisioanele încasate la ghişeele bancii se percep în lei la cursul BNM la ziua perceperii comisionului.

3.

În cazul în care mijloacele băneşti primite prin virament sunt în altă valută decît cea a contului de card, convertirea este efectuată la cursul comercial
al băncii sau la cursul comercial stabilit pentru operaţiunile cu carduri bancare la ziua transferării mijloacelor la cont.

La cardurile de tip Visa Electron şi/sau Maestro pot fi emise carduri suplimentare numai de tip Visa Electron şi/sau Maestro.
4. La cardurile de tip Visa Classic şi/sau MasterCard Standard pot fi emise carduri suplimentare numai de tip Visa Electron, Maestro, Visa Classic şi/sau Mastercard Standard.
La cardurile Visa Gold şi/sau MasterCard Gold pot fi emise carduri suplimentare de tip Visa Electron, Maestro, Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold şi/sau MasterCard Gold.

5.

Comisionul nu se percepe la alimentarea contului de card cu mijloace băneşti în valută naţională din conturile organizaţiilor bugetare şi instituţiilor financiare din Moldova.
Comisionul nu se percepe la alimentarea contului de card cu mijloace băneşti în valută naţională cu titlu de pensii îndemnizaţii, compensaţii (în caz de pierdere a întreţinătorului sau a capacităţii de muncă)
Alte condiţii, care pot fi modificate de bancă fără informarea prealabilă a deţinătorilor de card
Visa Electron/
Maestro

Visa Classic/
MasterCard
Standard

Visa Gold/
MasterCard Gold

În limita soldului disponibil din contul de card şi a disponibiluluide
mijloace băneşti în numerar la moment în subdiviziunea băncii

Poate fi modificată la cererea scrisă a deţinătorului de card
principal, în limitele stabilite de legislaţia în vigoare.

Echivalent 2'000 €

Poate fi modificată la cererea scrisă a deţinătorului de card
principal, în limitele stabilite de legislaţia în vigoare

1

Sumă zilnică retragere numerar ATM sau POS Eximbank-Gruppo
Veneto Banca

2

Sumă zilnică retragere numerar ATM din străinătate

3

Sumă lunară retragere numerar în străinătate

Echivalent 10'000 €

Limită stabilită de legislaţia în vigioare.

Achitări bunuri/servicii

Echivalent 20'000 €

Poate fi suspendată temporar la solicitarea în scris a deţinătorului
de card.

4

