
Classification: Public#

 № Operaţiunea efectuată

MDL USD EUR

1 Documente necesare pentru emiterea cardului bancar 

2 Termenul de eliberare a cardului

3 Emiterea cardului principal

4 Emiterea cardului suplimentar 40 2 2 Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

5 Înlocuirea cardului pierdut /furat /deteriorat 250 25 20
Primul comision anual de administrare a cardului  va fi plătit în ziua depunerii cererii 

pentru card. Taxa pentru al doilea an va fi reţinută în mod automat peste un an.

6 Emiterea unui nou card la expirarea celui vechi 40 2 2 Gratis doar în cazul expirării cardului principal

7 Comisionul anual de administrare a Cardului

- cardul principal

- cardul suplimentar 250 25 20

8 Soldul iniţial/ minim la cardul  principal 0 0 0

9 Retrageri de numerar prin ATM 

-  tranzacţii efectuate la terminalele Băncii

primele 5 retrageri în lună 0 0 0

următoarele retrageri în lună 0 0 0

- de la alte bănci acceptante din Moldova

primele 3 retrageri în lună 0 0 0

următoarele retrageri în lună
1.5%

min 15

1.5%

min 1,5

1.5%

min 1

-  de la alte bănci externe acceptante

prima retragere în lună

următoarele retrageri în lună

10 Achitarea cumpărăturilor la comercianţi și tranzacţii prin Internet 

- comercianţi dn Republica Moldova 0 0 0

- de peste hotarele Republicii Moldova 0 0 0

-  tranzacţii prin Internet 0 0 0

Retrageri de numerar prin POS terminal 

-  de la alte bănci acceptante din Moldova

prima retragere în lună

următoarele retrageri în lună

-  de la alte bănci externe acceptante

prima retragere în pe lună

următoarele retrageri în lună

Limita cumulativă zilnică de retragere şi depunere numerar prin ATM 90 000 MDL 5 000 USD 4 500 EUR Limita este valabilă și pentru ATM urile altor bănci din R.M.

Limita zilnică de retragere numerar la POS  altor Bănci

Limita zilnică de retragere numerar prin ATM

Limita zilnică pentru tranzacţii non cash/ tranzacții prin Internet

Limita per tranzacție fără contact şi fără a introduce PIN la POS terminale altor 

Bănci din afara țării

Limita per zi pentru tranzacții fără contact şi fără a introduce PIN, la POS 

terminalele altor Bănci din Moldova sau de peste hotare 

Limita/numărul pe lună de acceptare a transferurilor card-to-card (P2P)

Limita/numărul pe săptămână de acceptare a transferurilor card-to-card (P2P)

Limita/numărul pe zi de acceptare a transferurilor card-to-card (P2P)

Limita pe lună de efectuare a transferurilor card-to-card (P2P)

Limita pe zi de efectuare a transferurilor card-to-card (P2P)

Limita/numărul pe lună de acceptare a transferurilor PayPal

Limita/numărul pe săptămână de acceptare a transferurilor PayPal

Limita/numărul pe zi de acceptare a transferurilor PayPal

Limita lunara de retragere numerar in strainătate (ATM + POS bănci)

Limita per tranzacţie  la ATM-urile Băncii pentru cardurile emise de PCB

Limita per tranzacţie  la ATM-urile Băncii pentru cardurile altor emitenţi

13 Alimentare prin transfer bancar a cardului 0 0 0

 - in Republica Moldova 0.5% min 7
0.5% 

min 0.5

0.5%

 min 0.5
Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

-  de peste hotarele Republicii Moldova 0.5% min 15
0.5% 

min 1

0.5% 

min 1
Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

 - in Republica Moldova 0 0 0 Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

-  de peste hotarele Republicii Moldova
16 Inchiderea cardului 0 0 0

17 Blocarea temporara a cardului la cererea titularului în caz de pierdere /furt 0 0 0

18 Deblocarea cardului 50 3 2 Se percepe în momentul primirii cererii

19 Resetarea/modificarea codului PIN
Se percepe în momentul efectuării operaţiunii. La eliberarea cardului, modificarea 

codului PIN este gratis

Analiza tranzacţiilor contestate de către client

Efectuate în tara 15 1.5 1.5

Efectuate peste hotare 70 6 5

21 Solicitarea copiei documentului de plata 70 6 5 Se percepe în momentul primirii cererii

22 Verificarea soldului (de la 4 operaţiune lunar) 5 0.5 0.5 Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

23 Mini extras de cont (de la 4 operaţiune lunar) 5 0.5 0.5 Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

24 Verificarea soldului la bancomatele altor bănci din Moldova sau de peste hotare 5 0.5 0.5 Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

25 Schimb valutar

26 Valabilitatea cardului
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5 ani

12

2 000 EUR

11

15

3800 EUR sau echivalentul în altă valută / 10 tranzacții

1900 EUR sau echivalentul în altă valută / 2 tranzacții
10 000 EUR sau echivalentul în altă monedă

în dependență de caracteristica bancomatelor max.40 

bancnote per tranzacție

1.5%

 min 40

1.5%

 min 4

Alimentarea cardului prin transfer card-to-card (P2P)

Transferuri card-to-card (P2P)

20 MDL sau echivalentul în altă valută

Nu sunt permise

Se percepe în momentul primirii cererii

20

40 000 MDL 2 300 USD

Tarifele şi limitele cardurilor bancare, emise de B.C. ProCredit Bank S.A. pentru persoane fizice

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

Primul comision anual de administrare a cardului  va fi plătit în ziua depunerii cererii 

pentru card. Taxa pentru al doilea an va fi reţinută în mod automat peste un an.

Momentul perceperii comisionului

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

Se percepe în momentul efectuării operaţiunii

Visa Classic Contactless

gratis

1.5%

min 3

1.5%

 min 3

1000 EUR

Aprobate prin decizia Comitetului de Active şi Pasive al B.C. ProCredit Bank S.A. din 16 Decembrie 2021

1.5%

min 30

1.5%

 min 2

1.5%

  min 1.5

gratis

1.5%

min 40

1.5%

min 4

5 000 EUR

                                                                                                                               În vigoare din 25 februarie 2022

7600 EUR sau echivalentul în altă valută / 20 tranzacții

14

în dependență de caracteristica bancomatelor max.40 

bancnote per tranzacție

Emiterea şi administrarea cardului

Tranzacţii

Limitele tranzacţiilor prin Card calculate cumulativ per fiecare cont separat

Alte comisioane

1. Actul de identitate valabil 

2. Cerere de deschidere a setului de servicii
pînă la 14 zile calendaristice

7000 EUR sau echivalentul în altă valută

50 EUR sau echivalentul în altă valută

500 EUR sau echivalentul în altă valută

310 EUR sau echivalentul în altă valută / 20 tranzacţii

70 EUR sau echivalentul în altă valută / 10 tranzacţii

10 EUR sau echivalentul în altă valută / 2 tranzacţii


