SURPRINZĂTOR DE COMOD ORIUNDE AI FI!
LISTA DE TARIFE PENTRU DESERVIREA SERVICIULUI eMobias.md
Standard

Pachet de produse*

Proiect Salarial

Alte pachete de
produse

4.95 MDL
14.95 MDL

0 MDL
-50% din standard

0 MDL
14,95 MDL

0 MDL

comision lunar

Comision accesare profil tranzacțional

99 MDL

99 MDL

99 MDL

99 MDL

comision unic
comision care se reține în cazul modificării numărului de serie al
token-ului, din cauza pierderii/furtului sau deteriorării token-ului.

Comision reaccesare profil tranzacțional

99 MDL

99 MDL

99 MDL

99 MDL

Notă: comisionul nu se reține în cazul modificării numărului de
serie al token-ului în termen de până la 2 ani calendaristici de la
data ultimei modificări similare și exclusiv din cauza schimbării
bateriei expirate la token.

Categorie client
Comision de gestiune a serviciului
- profil vizualizare
- profil tranzacțional

Tranzacţii şi Plăţi
Circuit interbancar (Mobiasbancă - Mobiasbancă)
Plățile realizate prin intermediul eMobias.md
între
conturile aceluiași titular deschise la Mobiasbancă
Plățile realizate prin intermediul eMobias.md în folosul
beneficiarilor cu conturile deschise la Mobiasbancă
Circuit interbancar (Mobiasbancă - alte bănci)
Plățile* realizate prin intermediul eMobias.md în folosul
beneficiarilor cu conturile deschise la altă bancă
comercială
Plățile* realizate prin intermediul eMobias.md în folosul
beneficiarilor cu care banca are semnate contracte de
colectare a plăților
Plățile speciale* realizate în MDL prin intermediul
eMobias.md în folosul beneficiarilor cu conturile
deschise la altă bancă comercială
Plăti/Transferuri în favoarea clienților altor bănci din
străinătate (SWIFT)
Transmiterea mesajelor la extern (SWIFT)

Notă

gratuit
comision pentru fiecare plată efectuată
1.5 MDL
comision pentru fiecare plată efectuată
3 MDL
comision pentru fiecare plată efectuată
gratuit

15 MDL

pentru 1 operațiune, se încasează de la plătitor

0.25% din sumă, min.20 EUR max.150EUR (OUR)
10 EUR

pentru 1 operațiune, se încasează de la plătitor
pe mesaj, se încasează de la plătitor

Note:
*-50% - Pentru clienții care vor contracta un pachet de produse : SELECT (MDL/USD/EUR), MERCI (MDL), MERCI SENIOR (MDL)
-100% - Pentru clienții care vor contracta un pachet de produse : MobiSante (MDL), GOLD (MDL/USD/EUR),
I N F O R M A Ţ I E U T I LĂ
Programul de disponibilitate al serviciului eMobias.md
Serviciului eMobias.md este disponibil pentru utilizare 24 ore din 24.Execuţia tranzacțiilor Dvs.(sau „mesajul electronic”) se realizează după cum urmează:

Tip plată
Plăţi interbancare (Mobiasbanca - Mobiasbanca)
Plăţi interbancare (Mobiasbanca - alte bănci)
Plăţi internaționale

Procesare
zilnic
luni-vineri
luni-vineri,
dar în dependență de valută:

8:00 - 19:30
8:00 - 17:30
-GBP/CHF/CAD/RON – până la 12:30
-RUB - până la 14:00
-EUR/ USD - până la 15:00

Note:

În cazul în care efectuați tranzacții în weekend sau în zile de odihnă, trebuie să
conștientizați faptul că banca va procesa execuția mesajului electronic respectiv în
prima zi lucrătoare următoare a săptămânii, dar nu imediat ce a fost transmis.
Din acest considerent, pentru a evita inconveniențele create de neexecutarea
mesajelor electronice, care au fost transmise în afara intervalului orar specificat, va
rugăm să manifestați vigilență la transmiterea mesajelor electronice cu privire la ora
curentă.

Plafonul zilnic de tranzacționare
Din considerentul siguranței, serviciul eMobias.md are o limită zilnic ă de tranzacționare în mărime de 15. 000 lei pe zi, dar fără constrângeri legate de numărul tranzacțiilor
efectuate. Suma unei plăti/transfer internațional nu va depăși echivalentul 15. 000 lei .
Nota: *Plățile speciale și plățile normale în sume mai mari de 50.000.MDL sunt procesate de Bancă în cel mult 1 ora și 20 minute.(Durata procesării transferului speciale în baza
volumului de operațiuni prelucrate. Banca nu poarta răspundere de durata și complexitatea proceselor aferente transferului urgent care nu sunt în gestiunea ei.)

