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Prin Mobiasbancă un transfer de bani din Italia
costă doar opt euro pentru orice sumă!
Marea majoritate a moldovenilor a avut ocazia să primească bani de peste hotare. Căile
prin care sunt transferaţi banii sunt diferite, de la sisteme
de transferuri rapide până la
expedierea prin intermediul
şoferilor microbuzelor care
circulă spre oraşe europene,
unde concetăţenii noştri şiau găsit un loc de lucru. Cu
regret, ambele aceste modalităţi, deşi sunt răspândite pe
larg, au şi neajunsuri.
Deşi sunt foarte rapide, sistemele de transfer de bani sunt şi mai
costisitoare. Pe de altă parte, deşi
costă puţin mai ieftin să transferi
banii prin intermediul microbuzelor, aici nu poţi fi sigur că ei vor
ajunge la destinaţie. Mai mult ca
atât, în acest caz banii pot să nici
nu ajungă la destinatar. Pornind de
la aceste realităţi, banca moldovenească Mobiasbancă Groupe Societe
Generale a încheiat un acord de
colaborare cu grupul bancar italian
Banca Popolare, care permite concetăţenilor noştri aflaţi în Italia să
trimită bani acasă în siguranţă şi
cu cheltuieli minime. Mai detaliat despre aceasta ne povesteşte
Svetlana Mocanu, manager produs,
Departamentul Strategie şi Marketing, Secţia E-Banking din cadrul
Mobiasbancă.
— De unde a pornit ideea lansării unui sistem propriu de
transfer?
Este binecunoscut faptul că
cei mai mulţi concetăţeni de-ai
noştri emigraţi peste hotare în căutarea unui loc de muncă în ţările
Uniunii Europene s-au stabilit în
Italia. Respectiv şi remitenţele venite din această ţară sunt cele mai
numeroase şi mai consistente. Cu
toate acestea modalităţile existente în prezent de transferarea bani-

— Dar expeditorul de unde poate să trimită banii?
Banca Popolare este un grup de
bănci care include 8 bănci mari şi
cumulativ există o reţea ce include
peste 2000 de reprezentanţe în toată
Italia. Aproape în orice localitate din
Italia există o filială a grupului. Astfel,
expeditorul, având toate datele destinatarului trebuie doar să se adreseze la
orice oficiu al Banca Popolara şi să perfecteze transferul. În decurs de 24 de
ore, destinatarul poate să ridice banii
în orice subdiviziune a Mobiasbancă.
lor din această ţară nu-i satisfac în
întregime pe cei ce recurg la ele.
Prin acordul cu Banca Popolare
noi oferim concetăţenilor noştri
aflaţi în Italia posibilitatea să expedieze bani acasă într-un termen
scurt de până la o zi şi la preţuri
mai mici faţă de celelalte metode
de transfer.
— Ce ar trebui să ştie o persoană care doreşte să recurgă
la transferul oferit de banca
Dvs?
Trebuie de menţionat din start
că transferurile respective pot fi
efectuate doar într-o singură direcţie, din Italia în Moldova. Sistemul
stabilit oferă posibilitatea de a
transfera sume de până la 3000 de
euro, ce ajung la destinaţie a doua
zi de la efectuarea transferului.
Deşi un transfer nu poate să depăşească suma respectivă, în decursul
unei zile o singură persoană poate
să efectueze un număr nelimitat
de astfel de transferuri. Indiferent
de suma transferată, se percepe
pentru transfer un comision unic,
care este achitat de persoana ce
expediază banii.
Dacă destinatarul transferului
are deschis cont în banca noastră,
comisionul este de 8 euro. Dacă
nu are deschis cont, se percep 10

euro. Destinatarul trebuie doar să
vină la oficiile băncii şi să ridice
suma transferată gratis! Este mult
mai simplu dacă destinatarul are
deschis în banca noastră un cont
de card, unde va putea fi virată
suma primită din Italia. Deschiderea unui cont de card va permite
destinatarului să beneficieze de
toate avantajele acestuia, precum
şi de posibilitatea de a-şi ridica
banii transferaţi la orice agenţie a
băncii şi la orice bancomat în orice
moment al zilei.
— Cum pot să afle persoanele ce
trimit bani de peste hotare
despre această modalitate de
transfer?
Cei ce primesc transferuri
trebuie în primul rând să informeze persoanele ce expediază bani
despre existenţa unei astfel de
posibilităţi. Cel ce primeşte banii
trebuie să-i transmită expeditorului informaţia referitoare la datele
personale: adresa deplină a băncii,
numele, prenumele, seria şi numărul buletinului de identitate, codul
fiscal personal şi numărul de telefon. În cazul în care are deschis un
cont în Mobiasbancă, destinatarul
trebuie să comunice doar numărul
contului pe care trebuie trimişi
banii şi adresa Mobiasbanca.

— Ce avantaje oferă transferul
oferit de Mobiasbancă în
comparaţie cu celelalte sisteme de transfer?
Mobiasbanca a lansat un astfel
de transfer bănesc, oferindu-le persoanelor ce se află în Italia modalitatea sigură, accesibilă şi probabil
cea mai ieftină de a expedia mijloacele băneşti persoanelor dragi.
În primul rând, este vorba
despre unele economisiri importante. Pentru o suma de până la 3000
de EUR comisionul de până la 10
EUR este unul foarte convenabil şi
reprezintă doar aproximativ 0,3% din
sumă! În al doilea rând, faptul că ai
posibilitatea să primeşti banii direct
pe un cont curent sau pe card te face
să economiseşti timp pentru deplasarea la bancă în vederea ridicării
banilor. În cazul transferurilor prin
Banca Popolare, clientul trebuie să
aleagă între a plăti un comision mai
mic şi de a primi banii a doua zi de la
expediere sau de a primi banii în 10
minute, plătind mai scump.
Comisionul de 8 EUR pentru
transferurile din Italia este mai ieftin chiar decât sistemul „neoficial”
de transmitere a banilor prin maxi
taxi, unde comisionul aproximativ
este de 1% din sumă.
Deci ceea ce oferim este un
sistem de transfer comod, accesibil,
ieftin şi foarte sigur.

Sistemul a învins puterea!
„Ceva e putred în sistemul judecătoresc din R. Moldova”, astfel
a comentat viceministrul Justiţiei Gheorghe Susarenco decizia
Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care Ion Muruianu a fost absolvit de pedeapsa stabilită de Colegiul Disciplinar
(CD) al CSM – demiterea din funcţia de judecător. Hotărârea
CSM l-a lăsat fără replică pe ministrul Justiţiei, Alexandru
Tănase. Singura explicaţie pe care a găsit-o oficialul pentru cele
întâmplate în camera de deliberări a Consiliului a fost: „Corb la
corb nu-şi scoate ochii”.
Deşi examinarea recursului lui
Ion Muruianu, preşedintele Curţii
Supreme de Justiţie (CSJ), la decizia
Colegiului Disciplinar (cea prin care
Muruianu a fost demis din funcţia de
judecător – n.r.) a avut loc marţi, ceea
ce s-a întâmplat în spatele uşilor din
camera de deliberări a CSM rămâne încă o mare taină. Până la acest moment,
nu se cunoaşte nici care au fost motivele pentru care a fost anulată decizia
Colegiului, nici de ce lui Muruianu nu
i-a fost aplicată o altă pedeapsă (dacă
motivul era că cea aplicată de CD era
prea gravă – n.r.), nici câţi membri ai
CSM au votat în favoarea preşedintelui CSJ şi cine au fost cei care au făcut
opinie separată. Gura târgului spune că
pentru menţinerea sancţiunii aplicată
de Colegiul Disciplinar, adică împotriva
lui Muruianu, au votat patru din cei
11 membri ai CSM. Deşi legea permite

contestarea deciziei CSM în instanţă,
ministrul Justiţiei (cel care a cerut pedepsirea lui Muruianu – n.r.) afirmă că
nu o va face, iar motivul e cât se poate
de simplu – contestaţia se face la CSJ,
unde Muruianu este şef (!).

Avem nevoie
de voinţă politică
Făcând abstracţie de această
situaţie concretă, cazul Muruianu
developează modul în care funcţionează întreg sistemul judecătoresc din R.
Moldova. „Este un război deschis între
puterea judecătorească şi Parlament.
Nu ştiu dacă mai există astfel de cazuri
în Europa”, a încercat să explice situaţia viceministrul Justiţiei, Gheorghe
Susarenco. El afirmă că decăderea sistemului judecătoresc a început atunci

când Voronin a eliminat circa 150 din
cei 450 de judecători. Pentru a repara
situaţia şi a învinge sistemul creat în
ultimii ani se cere voinţă politică din
partea tuturor celor patru componente
ale Alianţei pentru Integrare Europeană, crede Susarenco. Potrivit oficialului, chiar dacă
această casta
judecătorească
refuză să se purifice, Parlamentul
şi şeful statului
sunt cei care numesc judecătorii.
Apropo, potrivit unui comunicat de presă al
CSJ, decizia CD a
fost ilegală pentru
că problematica
abordată de autorul dispoziţiei de
pornire a procedurii disciplinare,
în genere, nu poate fi obiect de examinare în cadrul
unei proceduri
disciplinare, fără
ca în prealabil o
instanţă judecătorească ierarhic
superioară să fi

constatat că un complet de judecată la
soluţionarea cauzei a interpretat sau a
aplicat neuniform legislaţia. Aceasta
să fie oare şi părerea CSM? Aşteptăm să
vedem motivaţia deciziei Consiliului.
Mariana Raţă

