
din 24.05.2021

                                Visa Electron MDL

(emitere stopată din 01.04.2019)

MasterCard Standard MDL

(emitere stopată din 10.10.2019)

Deschiderea contului cu card ataşat

Deservirea anuală a cardului

Deservirea anuală a cardului suplimentar 

Alimentarea contului de card prin virament (exceptie Internet Banking)

Utilizare ATM/POS Mobiasbancă pentru retragere de numerar 

Utilizare ATM/POS al altei bănci din RM pentru retrageri de numerar

Utilizare ATM/POS al altei bănci din străinătate pentru retrageri de numerar

Retragere de numerar la unităţile Mobiasbancă, pentru sume ce nu depăşesc 20.000 

MDL
5

Vizualizarea soldului la bancomatele şi unităţile Mobiasbanca / Vizualizarea ultimilor 

operaţiuni la bancomatele Mobiasbanca

Vizualizarea soldului la bancomatele altor bănci din RM şi de peste hotare

Generare/Modificare PIN-cod

Înlocuire card din motiv de pierdere/furt/deteriorare

Plata pentru contestarea neîntemeiată a plăţii, pentru fiecare cerere

Rata dobânzii calculată la disponibilul în contul de card

Rata dobânzii calculată la credit/overdraft autorizat
5

Rata dobânzii calculată la credit/overdraft neautorizată

Limite de utilizare card

Retragere de numerar - Număr Maxim de Operațiuni / Valoare Maximă

Plata la comercianți - Număr Maxim de Operațiuni / Valoare Maximă

Total

4 EUR / 2 EUR
3 
/ 0

1

30 MDL

0.6% + 1.9 EUR

1.20% + 2.9 EUR

1% min. 5 MDL

1 EUR

1 
pentru carduri emise în cadrul proiectelor Salariale încheiate cu Mobiasbanca

2
 comisionul nu se aplică pentru alimentarea contului de card cu salarii, dobânzi din depozite şi sumele depozitelor închise la scadenţă

3
 pentru Fidejusori persoane fizice, pentru primul an de deservire / pentru titularii depozitelor la termen pe durata de valabilitate a cardului 

5
 doar pentru carduri in MDL

4 
cu excepţia clienţilor incluşi în cadrul proiectelor Salariale închiate cu Mobiasbanca

54%

15 / 30 000 MDL / 1 500 EUR / 2 000 USD

15 / 40 000 MDL / 2 000 EUR / 3 000 USD

25 / 60 000 MDL / 3 000EUR / 4 500 USD

20 EUR

0,02 EUR

0,5 EUR

Lista de tarife pentru deservirea cardurilor de 

debit cu emitre stopata pentru persoanele 

fizice

0%

14%

0.69%

0,03 EUR
4

3 EUR / 1,5 EUR
1 

3 EUR


