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TARIFELE 

PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR  CĂTRE CLIENŢII 

CORPORATIVI  ŞI PERSOANELE  FIZICE CARE 

PRACTICĂ ACTIVITATE DE ANTEPRENORIAT SAU ALTE  

ACTIVITAŢI   
 

 
 

 

 

 

 

Nota: Toate comisioanele include TVA, dacă  cele din urmă  presupun achitarea taxei 

 

 

 



TARIFELE BĂNCII 
pentru prestarea serviciilor către  clienţii corporativi şi persoanele fizice 

care practică activitate de anteprenoriat sau alte  activitaţi 
 

Nr. Denumirea operaţiunii sau serviciului prestat Mărimea 

comisionului 
Nota 

   I.  DESCHIDEREA ŞI  ADMINISTRAREA 

CONTURILOR. 
  

 

1. 

 

 

Deschiderea conturilor: 

- tuturor tipurilor de conturi ( cu exepţia depozite-

garanţii) 

- depozite- garanţii aferente garanţiilor băncare   

 

  

70 lei 

 

20lei 

pentru un cont, în 

orice valută, 

se achita la data 

deschiderii 

 

2. Închiderea conturilor curente  în orice valută:  

а) la închiderea/reorganizarea sau trecerea la deservire in altă 

bancă; 

b) trecerea la altă  filială a băncii «Banca Sociala»  

 

     

150 lei  

       

gratis 

pentru un cont, 

se achita la data  

închiderii 

3. Plata lunară pentru deservirea contului curent /activ/ 

- pentru toţi clienţii (cu exepţia: organizaţiilor obşteşti, 

gospodăriilor ţărăneşti, titularilor patentei de întreprinzător, 

org.religioase) 

- pentru org.obşteşti,gos.ţărăneşti, titularilor patentei de 

întreprizător, organizaţii religioase 

 

 

40lei 

 

 

20lei 

se achită  în 

ultima zi 

lucrătoare a lunii 

pentru fiecare 

cont curent cu 

rulaj în luna 

curentă 

4. 

 
Eliberarea extrasului din cont  în orice valută: 

-  zilnic din cont activ  

-  pentru o perioada cu dezvoluire 

 

gratis 

10lei 

 

pentru o fila 

min.50lei 

 

5. Eliberarea duplicatelor.  

-exstrasul zilnic pe anul curent 

- documentelor primare 

 

 

20 lei 

30 lei 

pentru o copie 

se achita la data 

eliberării 

pentru un 

document 

6. Eliberarea certificatelor la solicitarea clienţilor*: 

/in limba de stat sau limba rusa/ 

- privind existenţa contului, soldul in cont, rulajelor/în regim 

normal/urgent 

- alte certificate/în regim normal/urgent        

*nota în limba engleză +20 lei 

 

 

50 /80lei 

 

100 /150lei 

 

 

pentru un certif. 

 

 

7. 

 

 

 

Transfer de credit în lei  din conturile clienţilor:  

- plăţi in incinta unei filiale sau în sistemul băncii pe suport 

de hîrtie; 

- plaţi in cadrul sistemului Client-Bank 

- in conturile clienţilor altor bănci:  

a) pe suport de hîrtie 

b) plaţi in cadrul sistemului Client-Bank; 

c) plăţi urgente la solicitarea clientului 

 

 

 

3 lei 

2 lei 

 

5 lei 

4 lei 

40lei 

 

 

pentru un 

document, 

se achita la data 

efectuării 

operațiuni 

8. Plata documentelor incaso prezentate spre percepere in 

mod incontestabil (pentru un document) 

20 lei se achita la data 

efectuarii 

operatiunii 

9. Transferuri în favoarea persoanelor fizice la conturile de 

card în alte bănci 

0,5% min.10lei din suma 



10. Înregistrarea mijloacelor băneşti (lei mold.) in cont 1 leu se achită la da-ta 

înregistrării in 

cont 

11. Întreţinerea contului neactiv  mai mult de 1 an, în orice 

valută:  

200 lei la sfârşitul 

anului, din contul 

neactiv, dacă 

suma<200 lei se 

reţine soldul 

contului 

12. Restituirea transferului efectuat eronat de câtre client 

 

50lei 

 

 

pentru un 

document, 

se achita la data 

înregistrării în 

cont 

13. Operaţiuni de debitare directă 

 

conform contract  

 

14. 

 

 

 

Transferarea  mijloacelor băneşti în contul său curent 

spre altă bancă  

 

 

0,5% max.100lei 

 

 

din sumă se 

achită la data 

transferării 
 plus  la pct .7. 

 

 

15. 

 

 

Transferarea  mijloacelor băneşti în contul de depozit 

spre altă bancă  

 

 

 

1% max.500 lei 

 

 

 

 

din sumă se 

achită la data 

transferării 
plus la pct .7. 

16. 

 

 

 

Perfectarea documentelor de plată a clienţilor,   

a) in lei mold. ; 

b) in valuta străina; 

c) cerere pentru cumpărarea-vânzarea valutei 

 

      10 lei 

      30 lei 

      15 lei 

pentru un 

document 

perfectat 

17.  Expedierea prin Fax. a documentelor de plata şi a altor 
tipuri de documente in interiorul tarii/afara tarii 

 

10/50 lei 

 

pentru un 

document 

se achită la data 

transmiterii 

18. Expedierea demersului in adresa altei bănci privind 

sumele transferate de câtre client care nu sunt legate de 

erorile băncii 

 

50 lei 

 

 

se achită la data 

efectuării 

operaţiunii 

19. Perfectarea/modificarea documentelor legate de 

administrarea contului: 

a) identificarea unui specimen de semnătura; 

 

 

b) eliberarea duplicatului specimenului de semnături şi 

amprentele ştampilei la cererea clientului.  

 

   

 

30 lei 

 

 

10lei 

indiferent de 

numărul de 

exemplare  

 

pentru un 

duplicat 

20. Deschiderea  acreditivului  în lei mold., inclusiv prestarea 

consultaţiilor 

 

0,1% 

min 100 lei  

 

din sumă 

se achită la data 

executării 

    

21.  Transferarea  salariilor în conturile de depozit ale 

persoanei fizice 

 

conform contractului 

cu agentul economic 

 

se achită la data 

executării 
 

 



II.  DESERVIREA DE CASĂ 
 

1. 

 

 

 

Încasarea  numerarului în lei mold. 

 

 

 

0,05% min.1leu 

 

 

 

din sumă, 

se încasează la 

data efectuării 

operaţiunii 
 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încasarea in cont a numerarului in valuta străina; 

a) depunere in capitalul social; 

b) restituirea cheltuielilor de deplasare; 

c) depunerea mijloacelor provenite din export si alte 

operatiuni; 

d) de la magazine Duty-Free 

 

 

 

gratis 

0,2%min.5$/Є  

 

0,7% min.10$/Є 
0,5 %  min. 1$/Є/GBP/CHF 

/10UAN/5RON/30RUB 

 

 

 
din sumă, 

se încasează la 

data efectuării 

operaţiunii 

 

 
 

3. 

 

 

 

 

Eliberarea numerarului in valuta nationala pentru: 

a) salariu, dividende; 

b) alte necesităţi; 

c) achizitii productie agricolă: 

 

1% 

1,2% 

0,9% 

din sumă, 

se încasează la 

data efectuării 

operaţiunii 

.    

4. 

 

 

Eliberarea numerarului in valuta străina 

 

 

1% min.5$/Є/200RUB 

 

 

din sumă, 

se încasează la 

data efectuării 

operaţiunii 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaţiuni cu cecuri: 

- primirea cecurilor la ordin spre incaso 

-transfer la contul curent contra  cecuri la ordin primite 

spre incaso 

- restituirea cecurilor neplătite  

 

-expedierea cecurilor în regim urgent la solicitarea 

clienţilor prin poştă expres 

 

 

 

gratis 

 

2%min.10Є 

10euro+comisionul 

băncii străine 

 
Conf.tarifelor postale 

 

 

 

se încasează la 

data tranzacţiei 

 

la returnare 

cecurilor 

clienţului 

 

la data primirii 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Încasarea şi verificarea numerarului clienţilor din 

genţile sigilate transportate de serviciul de încasare  

 

 

 

 

 

50 lei 

 

 

 

 

 

pentru fiecare act 

întocmit conform 

divergențelor 

depistate şi 

falsificării 

bancnotelor, 

se încasează la 

momentul 

efectuării 

7. 

 

 

 

 

 Verificarea autenticităţii bancnotelor în valută străină  
1leu 

 

  

pentru  

o bancnotă, 

se încasează la 

momentul 

efectuării 

operaţiunii 



8. 

 

 

 

 

 

Schimbul bancnotelor de valoare mare cu cele de 

valoare mică şi vice-versa;  

Schimbul bancnotelor cu un an de emitere cu cele cu 

alt an de emitere aflate în circulaţie 
(numerar în casă  la momentul schimbului, în chitanţă se va indica 

"schimb bancnote") 

 

5 lei 

 

 

 

 

pentru  

o bancnotă, 

se încasează la 

momentul 

efectuării 

operaţiunii 

 

9. 

 

 

Primirea şi schimbul bancnotelor uzate în valută străină  

(schimbului numerar în casă la momentul) 

 

10 % 

 

din sumă, se 

încasează la data 

efectuării 

operaţiunii, la 

cursul BNM., 

10. 

 

 

Arenda pentru utilizarea casetei de safeu individual: 

 
               120lei 
                  

se ahita în avans 

pentru  fiecare 

luna 

11. 
Amanet pentru detinerea  cheii de la caseta de safeu 

individual (este returnabil) 

 

150lei pentru o casetă 

12. 
Penalitate pentru neachitare la timp a platilor de 

utilizarea  casetei de safeu individual 
0.9% 

de la plata lunara 

pct.10 pentru 

utilizarea safeului 

pentru fiecare zi 

de intarziere 

13. 
Incasarea, verificarea, sortarea numeraruli pentru 

păstrarea la solicitarea clientului 

 

60 lei +tarif pct.1;7 

 la data 

tranzacţiei, 

pentru fiecare 

lună completă și 

incompletă 

14. 
  

 Primirea la pastrare a diferitor valori și documente la 

bancă 

conf.contractului 

pentru fiecare 

lună completă 

sau incompletă   

15. 

 

Încasarea valorilor clienţilor de către serviciul de 

încasare 

  

conform 
contractului   

 

III. DESERVIREA cardurilor Bancare 

 
Denumirea operaţiunii sau serviciului prestat Mărimea 

comisionului 

Nota 

. 
A. Operaţiuni cu cardurile bancare MASTERCARD 

BIZNESS, emise de” Banca Sociala”SA 

  

1 Emiterea cardului gratis  

2. deservirea anuală a cardului 45$ pentru un card 

3. deservirea anuală a cardului adiţional 30$ pentru un card 

4. Schimbul cardului in legătura cu expirarea termenului  gratis  

5. 

 
Emiterea repetata a cadrului in legătura cu pierderea, 

deteriorarea etc. a acestuia 

 

 30$  

pentru un card 



6. 

 

 

Includerea cardului în lista de stopare (stop-list):  

- Local  
- Internaţional 

 

0,1 $/0,08Є/1,25lei 

tariful sistemului de 

plata + 1$ 

 

la efectuarea 

operatiunilor din 

initiativa clientului 

7. Depunerea minima iniţiala in cont titularului de card 570$/Є pentru un card 

8. Soldul minim din cont  titularului  de card 350$/Є pentru un card 

9. 
Retragerea numerarului prin automatele bancare ale 

altor bănci pe teritoriul RM 

1,5% min.0,75$ din suma 

10  
Retragerea numerarului prin automatele bancare de peste 

hotare 
1,5% min.5$ din suma 

11 
Retragerea numerarului in punctele de eliberarea a 

numerarului in filiale si prin automatele bancare 

Banca Sociala  

 

0,5% 

Din suma 

12 Retragerea numerarului  de peste hotare 1,5% min.5$ din suma 

13 
Efectuarea tranzacţiilor prin virament pe teritoriul 

RM 

gratis  

14 Deservirea liniei de credit +5$ la data transferului 

15 Convertirea valutei tranzacţiei in valuta contului pe   

teritoriul RM 

Curs comercial  

16 Utilizarea soldului minim din contul titularului de card 10$/Є la data transferului 

17 

 

% anual  la soldul din contul în valută străină/lei 

titularului de card 

 

conf. contractului  

18 

 

Eliberarea extrasul aditional din contul titularului de 

card 

 

1$ la data eliberării 

 
19 Contestarea neîntemeiata a plăţii 

 

10$  la data tranzacţiei 

20 
 

Emiterea urgenta a cardului 

 

5$ 

la data tranzacţiei 

21 
Acordarea copiei documentului de plata, care efectuarea 

tranzacţiei 

2$ la data tranzacţiei 

22 

 

 

 

Transfer din contul titularului  de card: 

- în cadrul „Băncii Sociale”SA; 

- în altă bancă a Republicii Moldova. 

 

3 lei 

10 lei 

 

la data transferului 

  B.Deservirea proiectelor salariale   

23 Închiderea contractului gratis  

24 Transferuri mijloacelor băneşti în conturile curente  ale 

titularului de card 
0,5% din suma la data 

tranzacţiei 

25 
Restituirea sumelor înscrise eronat: 

a) in conturile din interiorul „Banca Sociala”SA; 

b) in conturile din alta banca 

 

3 lei 

10 lei 

la data tranzacţiei 

26 

 

 

 

Vizualizarea soldului pe card în ATM/POS/Site * 

- primele 7 (şapte) viziualizarii; 
- pentru fiecare vizualizare suplementara 

 

 

gratis 

0,1 $ 

 
la efectuarea 

tranzacţiei 

27 Tipărirea mini-extrasului prin automatul bancar  0,1 $ la efectuarea 

operaţiunii 

28 Neutilizarea contului  titularului  de card: 

- în primul şi a doilea an; 

 

20 lei / an 

Ianuarie - februarie 



- anii următori 200 lei / an 

 

 C.Deservirea cardurilor in punctele comerciale:   

29 Închiderea contractului gratis  

30 Deservirea cardurilor emise de băncile licenţiate de BNM conf. contractului din suma 

31 Deservirea cardurilor emise de băncile nelicenţiate de BNM conf. contractului din suma 

32 
Comision lunar pentru deservirea  POS-terminalului  conf. contractului  

 D.Restricţii   

33 

 

 

Eliberarea sumei maxime a numerarului din contul 

titularului  de card :   

 -   prin automatul bancar (în 24 ore)  

 

 

500 $  

la data tranzacţiei 

 

 

IV.  EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR  ÎN  CADRUL 

SISTEMULUI "BANCĂ-CLIENT" 
 

№ 

п/п 
Denumirea operaţiunii sau serviciului prestat Mărimea comisionului 

 

I.  Internet - Client_ 
1. Conectare (pe un singur calculator)  20$*  

2. Abonament lunar  5$  

3. Abonament lunar pentru utilizarea calculatorului 

suplimentar de lucru concomitent 

    3$
** 

 

4. Instrucţiunea primară de iniţiere în sistemul  „Bank-

Client” 

 Gratis  

5. Restabilirea funcţionării sistemului                           

(din vină clientului) 

 20$*  

6. Repetarea generării şi înregistrarea  cheilor 

electronice fără deplasarea pe adresa clientului 

 Gratis  

7. Configurarea individuală  a sistemului la iniţiativa 

clientului 

suplimentar 100% de la costul conectării 

8. Versiunea de reţea,cu condiţia existenţei reţelii 

locale–instalarea şi configurarea pentru fiecare  

calculator adăugător în afară de primul 

în aceiaşi 

încăpere* 

in raza 

oraşului* 
pe Republică* 

 «Internet-Client» 5$ 15$ 20$ 

 

Nota: *-  se încasează  concomitent prestarea serviciului  

         **- pentru  fiecare calculator suplimentar 
 

 

V. OPERAŢIUNILOR CU VALORILE MOBILIARE 
 

A Servicii pe piaţa valorilor mobiliare de stat 

Nr. Denumirea operaţiunii sau serviciului prestat 

Termenul de 

circulaţie al 

VMS 

Cuantumul 

 
Nota 

1. Procurarea VMS la licitaţii (piaţa primară). Până la 91 

zile 

15 bani 

pentru 1 

VMS 

se percepe 

în cazul 

satisfacerii 

cererii la 

data de 

De la  92 până 

la 182 zile 

20 bani 

pentru 1 

VMS 



De la  183 până 

la 364 zile 

25 bani 

pentru 1 

VMS 

decontare 

Peste 1 an 30 bani 

pentru 1 

VMS 

 

 
2. 

 

 

 

Operaţiuni pe piaţa secundară: vânzarea-cumpărarea 

VMS la cererea clientului.  
Suma 

tranzacţiei 

Cuantumul 

 
Nota  

Până la  

100.000 lei 

0,3% din 

suma 

tranzacţiei 

min 100 lei 
se percepe 

în ziua 

încheierii 

tranzacţiei 

De la  

100.001 lei 

până la 

500.000 lei 

0,2% din 

suma 

tranzacţiei 

De la 500.001 

lei şi mai mult 

0,1 % din 

suma 

tranzacţiei 

 

Notă:  

* În cazul nesatisfacerii cererii clientului pe piaţa primară (licitaţie) sau secundară, comisionul în favoarea Băncii nu se 

încasează. 

** În cazul încheierii unui contract separat dintre Bancă şi Client privind desfăşurarea operaţiunilor cu VMS, serviciile 

Băncii se achită conform prevederilor contractului respectiv. 

 

 

B Servicii pe piaţa valorilor mobiliare corporative 

Nr. 
Denumirea operaţiunii sau serviciului 

prestat 

Mărimea 

comisionului 
Nota 

1. Deschiderea contului de brokeraj. 100 lei taxa unică,se percepe pentru un cont 

deschis în momentul încheierii 

contractului indiferent de faptul 

existenţei sau inexistenţei mişcărilor 

pe contul respectiv. 

2. Perfectarea ordinului de brokeraj şi 

înregistrarea ordinului în SAIT. 

50 lei taxa unică, se percepe pentru un 

ordin perfectat înainte de semnarea 

ordinului respectiv indiferent de 

faptul înregistrării sau neînregistrării 

tranzacţiei. 

3. Perfectarea cererii pentru participarea la 

licitaţie la BVM şi înregistrarea tranzacţiei 

la BVM. 

100 lei taxa unică, se percepe pentru o 

cerere perfectată înainte semnării 

cererii indiferent de faptul 

înregistrării sau neînregistrării 

tranzacţiei. Dacă tranzacţia a fost 

înregistrată taxa pentru perfectarea 

ordinului respectiv nu se percepe. 

4. Efectuarea tranzacţiei la Bursa de Valori a 

Moldovei în suma: 

 comisionul Brokerulu,.se percepe în 

cazul înregistrării tranzacţiei. 

 pînă la 50.000 lei 3,0 % din 

suma 

tranzacţiei 

min 50 lei 

 

 de la 50.001 lei până la 100.000 lei 2,3 % din 

suma 

tranzacţiei 

 



 de la 100.001 lei până la 300.000 lei 1,6 % din 

suma 

tranzacţiei 

 

 de la 300.001 până la 500.000 lei 1,1 % din 

suma 

tranzacţiei 

 

 de la 500.001 lei până la 1.000.000 lei 0,7 % din 

suma 

tranzacţiei 

 

 de la 1.000.001 lei şi mai mult 0,5 % din 

suma 

tranzacţiei 

 

5. Anularea sau modificarea ordinului. 50 lei taxa unică, se percepe pentru un 

ordin anulat / modificat în momentul 

prezentării cererii de anulare / 

modificare a ordinului. 

6. Eliberarea extrasului din contul de 

brokeraj: 

  

- după efectuarea tranzacţiei Gratis  

- în alte cazuri 25 lei taxa unică, se percepe pentru un 

extras în momentul eliberării. 

7. Eliberarea copiilor sau duplicatelor 

documentelor. 

25 lei taxa unic, se percepe pentru un 

document în momentul eliberării. 

 

Notă: 

 

* Contractul de brokeraj încheiat cu Clientul sau ordinul de brokeraj poate stabili tarife pentru servicii Băncii pe piaţa 

valorilor mobiliare, care diferă de tarife standardizate. 

 

** Achitarea taxelor altor participanţilor profesionişti aferente tranzacţiei se efectuează conform regulilor sau tarifelor 

aprobate a participantului profesionist respectiv.  

 

VI. OPERATIUNILOR DE CREDITARE 

 1.Credite eliberate în valută naţională şi valută liber convertibilă    

Nr. d/o 

 
Denumirea operaţiunii 

sau serviciului prestat 

Val

uta 
Mărimea 

comisionului 

Nota  

1. 

 

 

 

Comision pentru primirea  

şi examinarea cererii de 

eliberare a creditului 

VN 

  

VS 

Pentru credite: 

pînă la 500,0mii lei-250lei  

mai mult 500,0mii lei-500lei 

se achită concomitent cu 

prezentarea pachetului complet de 

documente necesar pentru 

examinarea cererii de eliberare a 

creditului. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comision unic: 
pentru eliberarea creditului 

 

 

 

 

 

 

- pentru eliberarea 

overdraftului 

VN 

VS 

 

Până la 1an -  1% 

până la 2 ani -1.5% 

până la 3 ani -2% 

mai mult de 3 ani-3% 

dar nu mai puţin 1000 lei la toate 

cazurile. 

 

nu mai puţin  1,5%  din sumă 

contractului de credit, dar nu mai 

puţin 1000 lei 

se achită în valuta creditului 

eliberat în formă de plată unică., în 

ziua  eliberării sau termene 

prevăzute în contractul de credit. 

 

 

 

 

 

pată unică în ziua eliberării. 

 

 



3. 

 

 

 

 

 

 

 

Comision unic  

-pentru obligaţia băncii de 

a deschide linia de credit cu 

reînno si  liniei de 

overdraft.  

 

-  pentru eliberarii fiecarei 

transe ulterioare 

 

VN 

VS         

 

 

 

 

--« 

« -- 

pana la 1 an nu mai puţin 1%  

pana la 2 ani nu mai puţin 1,5% 

dar nu mai puţin 1000 lei la toate 

cazurile. 

 

  

 nu mai puţin -0,5% din sumă, dar 

nu mai puţin de 500 lei  

se achită în valuta creditului 

eliberat în formă de plată unică., în 

ziua  eliberării sau termene 

prevăzute în contractul de credit. 

 

 

plata unică în ziua eliberării 

fiecărei tranşe ulterioare.   

 

4. 

 

 

 

 

Comision pentru 

prolongarea / 

restructurarea contractului 

de credit, garanţiilor, 

acreditivului și 

fidesidejusiune   

VN 

VS         

   

    până la 6 luni nu mai puţin -0,5%;  

 de la 6 pînă 12 luni  nu mai puţin -1%, 

  mai mult 12 luni,  nu mai puţin -2%  dar nu 

mai puţin 1000  lei  la toate cazurile. 

plată unică care se achită începând 

cu data încheierii acordului 

adiţional de 

prolongare/restructurare, din suma 

soldului creditului,  din suma  

soldului garanţiilor. 

 

5. 

 

 

 

 

Comision pentru alte 

modificări ale condiţiilor 

contractelor de credit, 

garanţiilor  si acreditivului 

VN 

VS         

 

Până la 1% din suma contractului, 

cel puţin 500 lei..  

 

 

 

plată unică care se achită în ziua 

încheierii acordului adiţional.  

 

 

6. 

 

 

Comision  pentru 

rambursarea creditului 

până la scadenţă.  

VN 

VS         
 

 1% din suma rambursată până la 

scadenţă,  

 

mai mult de 30 zile până la 

scadenţă. 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Comision  pentru 

rezervarea resurselor 

aferente contractului de 

credit.  

 

VN 

VS         
 

 nu mai puţin   1% anual din suma 

creditului neasimilat.  

Se achită din suma creditului 

neasimilat. Calcularea și plata 

comisioanelor efectuează conform 

modului stabilit pentru dobînzi 

 

   

2. Acordarea altor servicii pentru operatiuni creditare  
1. Acordarea scrisorilor de 

recomandare clientului: 

- în adresa rezidentului 

- în adresa nerezidentului 

 

 

 

200 lei 

300 lei 

se achită în ziua primirea 

documentelor 

2. Prezentarea informaţiei 

din registrul bunurilor 

imobile  

 

50 lei achitarea se efectuează după 

semnarea contractului de 

acordare a serviciilor de 

apreciere a valorii de gaj 

3. 

 
Determinarea valorii de 

gaj  

300 – 1000 lei 

(ţinând cont de TVA) 

achitarea se efectuează după 

semnarea contractului de 

acordare a serviciilor de 

apreciere a valorii de gaj 

 

4. 

 
Realizarea lucrărilor de 

modificare a valorii de 

gaj 

De la 300 – până la 1000 lei 

(ţinând cont de TVA) 

achitarea se efectuează după 

semnarea contractului de 

acordare a serviciilor de 

apreciere a valorii de gaj 

 

5. 

 
Pentru rapiditatea 

executării lucrărilor de 

500 lei 

în plus față de pct.2,3 

termenul de executare 1 zi cu 

condiţia prezentării tuturor 



apreciere a valorii de gaj 

şi întocmirii actului de 

executare a lucrărilor 

respective 

documentelor care confirmă 

drepturile 

 

 

VII. OPERAŢIUNI  ÎN  VALUTA STRĂINĂ 

Codul 
 

Denumirea operaţiunii sau a serviciului prestat 
 

Marimea comisionului 
 

Nota 
 

 

1 Efectuarea transferurilor în valuta străină  

 - in favoarea clienţilor altor bănci  

  a) in dolari USD opţiunea:  
           -OUR 
           
         - BEN, SHA, 
 
 
 
 
 
        ---- 

  
0,25%min.25$max.250$ 

 
0,2%min.20$max.200$ 

din suma pentru un 
document 
la data efectuării 
operaţiunii 

 

        - FULLPAY 25$ 

 

 

b)  in EURO si alte VLC: 
 
           - OUR 

 
 

0,3% min. 25Є max. 250Є 
 
 

 

       -  BEN, SHA 
   

- în favoarea clientilor Bancii: 
- in contul propriu in alta filiala a bancii 
- în contul  propriu în aceaşi filială 

0,2% min. 20Є max.150Є 
 

5$/Є  
2$/Є 
gratis  

 

Nota  - opţiunea ”OUR” – comisionul băncii se reţine din contul clientului  

 - opţiunea ”SHA” – comisionul băncii se reţine din contul clientului, comisioanele băncilor corespondente şi comisionul 

băncii beneficiare se reţin din suma plăţii 

 

 - opţiunea ”BEN” – comisionul băncii, comisioanele băncilor corespondente şi comisionul băncii beneficiare se reţin din 

suma plăţii 

-optiunea FULL PAY-se aplica in plus la pct.1,doar la cererea clientului pentru platile in USD cu optiunea OUR 

 

2 Modificarea condiţiilor ordinului de plată, revocare, anulare, etc. 
 

 

   - în USD /Euro  si in alte valute convertibile 

-- RUB,UAH,BYR 

 

    

 

    

                                 

60 $ /Є 
10Є 

 

pentru o modificare 
momentul efectuării 
operaţiunii 
 

 

3 Restituirea plăţilor   

   - in USD/EURO 
- în altă valută străină 

30 $/Є  
30Є 

 la momentul 
efectuării operaţiunii 

4 Incasarea sumelor cu caracter neindentificat care 
necesită investigaţii suplementare 

30 $/Є  
 

la momentul încasării 
sumei în cont 

5. Investigații plăților la cererea clientului* 
*în alte valute plata în Є 

50$/Є/1000 RUB 
la momentul depunerii 
cererii 

 
4.  Operaţiuni documentare 

 
 

4.1 INCASSO  

1 
Avizarea incasso-ului 30 $/ Є 

 pe parcursul 
valabilităţii incaso  

 

2 Eliberarea documentelor contra plată/acceptarea 
 
 
 

0,2% min. 30 $/ Є max.200 $/ Є 
 
 

 

din suma pentru un 
set de documente pe 
parcursul valabilităţii 
incassoului 

 



.3 Primirea, verificarea şi expedierea documentelor 
de plată spre executare 
 
 

0,2% min.30 $/Є max.200 $/ Є 
 
 

din suma pentru un 
set de documente pe 
parcursul valabilităţii 
incassoului 

 

.4 Modificarea de către client a instrucţiunilor incaso 
 

30 $/ Є 
 

 pe parcursul 
valabilităţii incassoului 

 

 
 
 

4.2 

 
 

ACREDITIVE de export 

 

.1 Avizarea acreditivului documentar 0,2%min.30$/Єmax.300$/Є 
din suma pe parcursul 
valabilităţii 
instrumentului 

 

.2 
Primirea şi controlul documentelor clientului 
aferente acreditivului        

0,2% min.50 $/ Єmax.300Є 
din suma pe parcursul 
valabilităţii 
instrumentului 

 

.3 
Transferarea acreditivului în favoarea altui 
beneficiar  

0,25% min.50 $/ Єmax.500$/Є  
 din suma pe 
parcursul valabilităţii 
instrumentului 

 

.4 
Expedierea textului acreditivului recepţionat către 
altă bancă  

40 $/ Є 

pentru o operaţiune 
pe parcursul 
valabilităţii 
instrumentului 

 

5 
Instiintarea clientului bancii privind modificarea 
conditiilor acreditivului 

10 $/Є 

pentru o operaţiune 
pe parcursul 
valabilităţii 
instrumentului 

 

6 
Înştiinţarea clientului băncii privind modificarea 
condiţiilor acreditivului 

10 $/Є 

pentru o operaţiune 
pe parcursul 
valabilităţii 
instrumentului 

 

7 
Confirmarea acreditivului Conform acordului 

 pe parcursul 
valabilităţii 
instrumentului 

 

4.3 
 

Acreditiv de import 
 

 
 

 
 

 

  1 
 
 
 

Comision pentru primirea si examenarea cererei 
de eliberare a acreditivului 
 
 

 
500lei 

 
 
 

Se achită în ziua 
prezentării pachetul 
coplect de documente 
necesar pentru 
ezaminarea cererii  

2 
 
 
 
 
 

Comision de garantare a acreditivului 
a)asigurat prin depozit/mijloace banesti 
b) asigurat cu alt  gaj 
 
 
 

 
200lei 

pînă la 1 an nu mai puţin-1% 
mai mult de 2 ani nu mai puţin 
2% 
plus0,5%pentru fiecare an dar nu 
mai puţin 500lei la toate cazurile  

Se achită în ziua 
eliberătii 

3 
 
 
 

Comision pentru angagamente aferente 
acreditivului 
 
 

500lei 
 
 

Se achită în ziua 
dischiderii liniei de 
credit cu reînnoire 
privind eliberarea 
acreditivului 

4 
 
 
 
 
 

Deschiderea (şi/sau gestionarea) acreditivului 
 
 
 
 
 

0,25% min. 50 $/Є  max.500$/Є 
 
 
 
 

din suma pentru -
trimestrul complet sau 
incomplet(de facto) 
pe parcursul 
valabilităţii 
instrumentului 

5 
 

Primirea şi controlul documentelor clientului 
aferente acreditivului        

0,2% min.50 $/Є max.400 $/Є  
din suma în perioadă 
valabilităţii 

 



instrumentului 

 
6 Modificarea condiţiilor acreditivului sau 

prolongarea termenului lui  
30 $/ Є 

pentru fiecare 
modificare/mesaj pe 
parcursul valabilităţii 
instrumentului 

 

7 
 

Depistarea divergentelor in documentele 
prezentate de câtre client 

30$/Є 

pentru un set de 
documente pe 
parcursul valabilităţii 
instrumentului 

 

8 
Anularea acreditivului de import la iniţiativa 
aplicantului 

50 $/ Є 
 pe parcursul 
valabilităţii 
instrumentului 

 

9 Plata aferentă acreditivului (МТ202) sau acordarea 
atribuţiilor de rambursare       

10 $/ Є 
la momentul efectuării 
operaţiunii 

 

10 
Plata  pentru autorizarea plăţii aferente 
acreditivului fără prezentarea documentelor 

30 $/ Є 
 pe parcursul 
valabilităţii 
instrumentului 

 

11 
Controlul asupra executării plăţii amânate (post-
finanţare) 

150 $/ Є 
pe parcursul 
valabilităţii istrumet-lui 

 

 
12 Comisionul băncilor străine efectiv 

pe parcursul 
valabilităţii 
instrumentului 

 

 
4.4 

  
GARANŢII 

 

1 
 
 
 

Comision pentru primirea şi examenarea cererii de 
eliberare a garanţiei/garanţiei aferente tenderului   
 

500/200lei 

Se achită plata unică 
în ziua prezentării 
pachetului complect 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comision de garantare: 
a)asigurat prin deposit/mijloace băneşti 
b)asigurat cu alt gaj   
 
 
 
 
 
garanţia aferentă tenderului: 
c)asigurat prin deposit/mijloace banesti 
d) asigurat cu alt gaj 

 
 

                      200 lei 
pînă la 1 an nu mai puţîn 1% 
mai mult de 2 ani nu mai puţin 
2% 
plus 0,5% pentru fiecare an dar 
nu mai puţin 500lei la toate 
cazurile 

 
200lei 
500lei 

 

Se achită în ziua 
eliberării 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 

Emiterea (şi/sau gestionarea) garanţiilor externe 
 
 
 

0,3%min.50$/Є max.1000$/800Є 
 
 

din suma pentru 
trimestrul complet sau 
incomplet (de facto) 
pe parcursul 
valabilităţii 
instrumentului 

 

4 
 

Avizarea 
  

50 $/ Є 
 

 pe parcursul 
valabilităţii 
instrumentului 

 

5 
Primirea, verificarea şi expedierea documentelor 
aferente garanţiei 

0,2% min.30 $ Єmax.400 $/ Є 
 din suma pe 
parcursul valabilităţii 
instrumentului 

 

6 
Modificarea condiţiilor garanţiilor 
 
 

30 $/ Є 
 
 

pentru fiecare 
modificare pe 
parcursul valabilităţii 
instrumentului 

 

7 Plata aferentă garanţiei   
 

0,2% min.30$/Є max.300 $/ Є 
 

în momentul 
executării plăţii 

 



8 Anularea garanţiei până la expirarea termenului de 
valabilitate la iniţiativa principalului   

50 $/ Є din suma la momentul 
efectuării operaţiunii 

 

9 Expedierea garanţiei către altă bancă 
 
 

40$/  Є 
 

pe parcursul 
valabilităţii 
instrumentului 

 

10 Avizarea amendamentelor 
 
 

10 $/Є 
 

 pe parcursul 
valabilităţii 
instrumentului 

 

11 Comisionul băncilor străine 
 
 

efectiv 
 pe parcursul 
valabilităţii 
instrumentului 

 

12 Comision pentru examenarea si deschidere liniei 
de deservire a garantiei 
 
 
 

500lei 
 
 
 

Se achita in ziua 
deschiderii linii de 
credit cu reinnoire 
privind eleberarea 
garantiei 

 

13 Comision pentru eliberarea garantiei in cadrul 
liniei de garantie: 

a)asigurat prin depozit/mijloace banesti 
b)asigurat cu alt gaj: 
-in cazul daca scrisoarea de garantie nu depaseste 
50.000lei indeferent de perioadă  
-in cazul daca scrisoarea de garantie depaseste 
50.000lei independent de perioadă 

 
 

200lei 
 

300lei 
 

500lei 

se achita in ziua 
elibererii garantiei 
 
 
 
 
 

 

14  Comision pentru acordarea serviciilor de 
consulting privind operaţiunile documentare 
(examinarea clauzelor de decontare ale contractului, 
elaborarea proiectului de acreditiv/garanţie, ajustarea 
schemei tranzacţiei etc.) 

200 lei 
 la momentul 
efectuării operaţiunii 

 

15 
Comision pentru eliberarea clientului(transmiterea 
prin Fax. a copiei SWIFT in ziua efectuării 
operaţiunii. 

10 lei 
 
  pentru un document 

 

 

Nota 
1. Comisionul nu se restituie în cazul anulării acreditivului/garanţiei, incaso-ului, expirării termenului de valabilitate sau a utilizării parţiale.   

2. Pentru acreditivele, garanţiile deschise în cadrul liniilor de credit, banca prevede tarife individuale aprobate de către Consiliului de 
Administratiei  ale Băncii. 

 

3. Termenele trimestriale se calculează reieşind din trei luni calendaristice, începând cu  data emiterii instrumentului documentar:  

 - pentru instrumente documentare cu termenul până la 90 zile calculul se efectuează  pentru întreg trimest;  

 - pentru instrumente documentare cu termen ce depăşeşte un  trimestru, ultimul trimestru se calculează reieşind din numărul efectiv de zile.  

  

 
5. Alte operaţiuni valutare 

1 Monitorizarea   împrumuturilor externe ale clienţilor 100 lei 

Plata unică la 
momentul luării la 
evidența/ anuala la 

angajamentele 
externe active 

 
 

 

2 Operaţiuni de conversie a valutei prin virament conform cursului negociabil    

3  Transmiterea mesajelor prin SWIFT/ TELEX /POSTA  

  

-  mesaj dacă plata se efectuează în $ /EURO 
-  plata în altă valută  
-  posta expres 

10$ /Є 
10Є 

tariful postal 

pentru un mesaj la 
momentul efectuării 

operaţiunii 

 

4 
Răspunsuri la solicitările companiilor de audit pe 
conturile Nostro 

50Є 
la momentul efectuării 
operaţiunii 

 

6. Operatiuni privind  conturilor corespondente «LORO» ale băncilor autorizate  

1 
Deschiderea contului curent în valută străină/MLD 
«Loro» 

gratis 
 la momentul 
deschiderii 

 



2 Plăţile clienţilor MT103 aferente:  

  -creditării  gratis     

 

-debitării:  în USD/Euro 30$/Є 
 la momentul 
efectuării operaţiunii 
 la momentul 
efectuării operaţiunii 

 

- în lei moldovenesti 
 
  

10 lei 
 
 

 

3 Calcularea dobânzii aferente soldurilor creditoare la 
conturile corespondente 

În baza acordului individual  
  

 

4 Overdraft În baza acordului individual     

5 Eliberarea extraselor şi anexelor la conturi pe măsura 
efectuării operaţiunilor  

gratis  
  

 

6 Eliberarea certificatelor privind situaţia conturilor pe 
termen ce depăşeşte o lună  

30 Є  la momentul eliberării 
certificatului  

 

7 
Plăţi interbancare, intrabancare, MT202 5 $/ Є/10 lei 

 la momentul 
efectuării operaţiunii 

 

8 
 

Operaţiuni de conversiune 
  

conform cursului Băncii  
 la momentul 
efectuării operaţiunii 

 

9 
 
 

Răspunsuri la solicitările companiilor de audit  
 
 

30 Є 
 

 la momentul 
prezentării 
răspunsului 

 

10 Deservirea contului «Loro» în valută străină 30 $/ Є lunar  

11  Deservirea contului «Loro» în valută naţională 300 lei  anual  

12 Modificarea condiţiilor dispoziţiei de plată, revocarea, 
anularea etc.  

60$/ Є/60lei  la momentul 
efectuării operaţiunii 

 

Nota     

-Plăţile în valută străină cu data curentă a valutei se acceptă spre executare până la 15:30 
 
 

 

  

-Soldul minim la contul corespondent nu se limitează. 
 

 

-Contul fără mişcare în decurs de 2 ani se închide.  
 

 

            
 

VIII.  SERVICII DE SISTEM ELECTRONIC  

BS-Online și   SMS-notificare 

1. Conectarea  la system BS-Online gratis  

2. Comision  lunar pentru extrasele de cont prin 

utilizarea sistemului  

5$  

3. 

 
Vizualizarea  extrasului din cont  prin intermediul 

sate-lui Bancii 

gratis  

 

4. Vizualizarea  opraţiunilor cu  cardul corporativ 

prin intermediul Site-tului Bancii 

gratis  

5. Vizualizarea  soldului pe  cardul corporative  prin 

ntermediul sate-lui Bancii: 

- primele 7 (şapte) vizualizari 

-pentru fiecare vizualizare suplementara 

  

 

gratis 

0,1$ 

 

 

 

 

 

6. 
 

Penalitatea  deblocarii clientului în sistem* 

* Clientul este blocat automat în cazul în care după 5 

încercări nereuşite de activare a plăţii,deblocarea fiind 

posibilă numai în Bancă, în baza cererii scrise a Clientului;  

 

 

10 lei 

 

se percepe în momentul depunerii cererii la deblocare 

7. Conectarea la  SMS-notificar: 

 

gratis 

 

 

 

8. Comision lunar pentru SMS-notificare clienţilor 

privind tranzacţiile effectuate cu conturi: 

-pachetul de bază; 

-pachetul standard; 

-pachetul ntlimitat 

 

 

10lei 

40lei 

80lei 

 

se achită din contul curent la finele  lunii curente 
(pentru  lună completă/incompletă) 

 



 

 

 

 Banca este in drept de a modifica şi completa tarifele fără notificarea prealabila a clienţilor, precum si de a le 

modifica şi completa cu notificarea ulterioară a clienţilor prin afişarea informaţiei respective spre vizionare în locurile 

accesibile publicului in incinta băncii si pe site-ul www. socbank.md. 

 

   Tarifele menţionate se aplica numai la operaţiunile efectuate in regim obişnuit. Banca îşi rezervă dreptul de a aplica 

in comision special sau adiţional daca executarea operaţiunii necesită  activităţi adiţionale, implică regim de urgenţă 

sau riscuri majore. 


