
 

Conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea de 
către băncile din Republica Moldova a informaţiei 

aferente activităţii lor, aprobat prin HCA al 
BNM nr.52 din 20.03.2014 

 
 

Dezvăluirea informaţiei aferentă condiţiilor de emitere și deservire cardurilor de plată 
 

Lista documentelor necesare pentru deschiderea cardurilor de plată BC “EXIMBANK” S.A. pentru 
persoane fizice:  

 actul de identitate al viitorului deţinător de card: 
- pentru rezidenți: buletinul de identitate, permisul de ședere permanentă emis de autoritațile RM,  

buletinul de identitate provizoriu; 
- pentru nerezidenți: paşaportul străin, permis de ședere provizorie; 

 Cerere - Contract de deschidere a unui cont de plati si emitere a unui card de plata; 

 alte documente după caz pentru cardurile de credit. 

 
Termenul de valabilitate a cardurilor de plată Contactless emise de BC “EXIMBANK” S.A.: 
Visa Classic şi Visa Gold - 3 ani,  
MasterCard Standard şi MasterCard Gold - 2 ani. 
 
Termenul de eliberare a cardurilor de plată Contactless emise de BC “EXIMBANK” S.A.: 

Toate cardurile suntneliberate în regim standard în decursul a 3 - 5 zile lucrătoare. 
 
Comisioane  
Tarifele pentru emiterea şi deservirea carduri de plată de Debit şi de Credit pot fi vizualizate pe pagina oficială 
a Băncii: http://eximbank.md/ro/tarife-si-conditii. 
 
Informaţia cu privire la acceptarea cardurilor bancare străine la POS Terminalele şi Bancomatele BC 
„Eximbank” S.A. pot fi vizualizate pe pagina oficială a Băncii: http://eximbank.md/ro/tarife-si-conditii. 
 
Rata dobînzii 

La soldul deţinut la contul de plăţi la care este emis un card de plată, zilnic se calculează rata dobînzii şi se 

transferă la cont la data de 01 a lunii viitoare. Mărimea ratei anuale a dobânzii este expusă în Tarifele pentru 

emiterea şi deservirea carduri de plată şi poate fi vizualizată pe pagina oficială a Băncii în : 

http://eximbank.md/ro/tarife-si-conditii. 

 
Limite speciale de utilizare a Cardurilor de plată 

Sunt expuse în Tarifele emiterea şi deservirea carduri de plată şi pot fi vizualizate pe pagina oficială a Băncii: 

http://eximbank.md/ro/tarife-si-conditii.  

 
Curs valutar 

Informaţia referitor la cursul comercial al Băncii aplicat la efectuarea operaţiunilor cu cardurile de plată se poate 

obţine în orice sucursala a Băncii sau se poate accesa pe pagina oficială a Băncii: 

http://eximbank.md/ro/exchange. 

Metoda de determinare a cursului: dacă valuta tranzacţiei nu coincide cu valuta contului, atunci convertirea 

poate avea loc fie la nivelul sistemului internaţional de plăţi, fie la cursul comercial a băncii special pentru 

carduri, fie prin convertirea ambelor entități – sistemului internaţional de plăţi și bancă. 

 

Condiţiile de eliberare a creditelor la cardurile de plată:  
Pot fi vizualizate în Informaţie cu privire la condiţiile de eliberare a creditelor “de către B.C. "EXIMBANK” S.A 
accesînd pagina oficială a Băncii: https://eximbank.md/ro/informatie-privind-prestarea-serviciilor-si-oferirea-
produselor-bancare.  
 
POS-terminale 

Tarifele privind activitatea de acceptare a cardurilor de plată pot fi vizualizate pe pagina oficială a Băncii: 

http://eximbank.md/ro/tarife-si-conditii-pentru-compania. 

 

Semnătura:  

  

 Vitalie BUCĂTARU  

 Prim-Vicedirector General                                                                                            Data perfectării 25.03.2020 
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