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CAPITOLUL 1. DISPOZITII GENERALE
1.1. Prezentele Reguli de prestare a serviciilor de remitere de bani în cadrul BC „EuroCreditBank” S.A. (în
continuare – „Reguli”) sunt elaborate în baza Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de
plată în sistemele de remitere de bani (în continuare SRB), aprobat prin hotărârea CA al BNM nr.204 din
15.10.2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plata si
moneda electronică şi în conformitate cu alte acte normative aplicabile.
1.2. Prezentele Reguli sunt destinate reglementării relaţiilor dintre Bancă şi persoane fizice care beneficiază de
serviciile de plată în sistemele de remitere de bani, prestate de BC „EuroCreditBank” S.A. (în continuare
„Bancă”).
1.3. Sistemele de remitere de bani la care participă BC „EuroCreditBank” S.A. sunt:

1.4. Pentru a efectua operaţiunile respective, persoana fizică se va prezenta la ghişeul Băncii cu actul de identitate
valabil, în original. În cazul adresării la Bancă a reprezentantului, suplimentar se prezintă procura autentificată
notarial şi după caz legalizată în modul corespunzător.

CAPITOLUL 2. TERMENI ȘI DEFINIȚII
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

Act de identitate – documentul oficial, eliberat de către autoritatea competentă a Republicii Moldova, care
atestă identitatea, statutul juridic și, după caz, domiciliul sau reședința titularului, utilizat de către Bancă în
scopul identificării beneficiarului/plătitorului unei remiteri de bani executate printr-un sistem de remitere de
bani la care participă Banca.
Beneficiar al plăţii – persoana fizică care este destinatarul fondurilor ce au făcut obiectul unei operaţiuni de
plată de remitere de bani.
Cheltuieli familiale – cheltuielile pentru întreținerea membrilor familiei.
Documente justificative – documentele prezentate la Bancă de către clienți, persoane fizice rezidente și
nerezidente, în vederea justificării efectuării plăților/transferurilor de bani în cadrul operațiunilor valutare,
specificate prin Regulamentul BNM privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, și anume:
a) documentele care confirmă necesitatea efectuării de către clienți a plăților/transferurilor de bani
(contract, invoice, etc.) și conțin date despre sumele acestora;
b) documentele care confirmă circumstanțele la existența cărora clienții pot efectua
plățile/transferurile de bani (de exemplu, documente care confirmă legătura de rudenie, aflarea
temporară peste hotare);
c) alte documente ce confirmă efectuarea de către clienți a plăților/transferurilor de bani și conțin
după caz date despre sumele acestora.
Persoane fizice nerezidente - persoanele fizice cu domiciliul peste hotare, deținătoare de acte de identitate
corespunzătoare, eliberate de către organele împuternicite ale statelor străine, inclusiv persoanele fizice
aflate temporar în Republica Moldova.
Persoane fizice rezidente – persoanele fizice (cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini și apatrizi), cu
domiciliul în Republica Moldova deținătoare de acte de identitate corespunzătoare, eliberate de către
autoritățile competente ale Republicii Moldova, inclusiv cele temporar aflate peste hotare.
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Membru al familiei – părinte, copil, înfietor, copil înfiat, soț/soție, frate/soră, bunic/bunică și nepot/nepoată ai
acestora, tutore/curator, persoana pusă sub tutelă/curatelă.
2.8. Remitere de bani – serviciul de plată în cadrul căruia se primesc fonduri de la plătitor fără crearea unui cont
de plăţi pe numele plătitorului sau al beneficiarului plăţii, cu scopul unic de a transfera o sumă
corespunzătoare beneficiarului plăţii sau unui alt prestator de servicii de plată care acţionează în numele
beneficiarului plăţii, şi/sau în cadrul căruia fondurile sunt primite în numele beneficiarului plăţii şi sunt puse la
dispoziţia acestuia.
2.9. Sistem de remitere de bani(SRB) – sistem reglementat de norme comune participanţilor sistemului
aferente procesării, compensării şi decontării mijloacelor băneşti aferente remiterilor de bani şi în cadrul
căruia executarea remiterii de bani nu este condiţionată de utilizarea unui cont bancar al
plătitorului/beneficiarului.
2.10. Plătitor – Clientul Băncii, persoană fizică rezidentă/nerezidentă, care solicită Băncii executarea unei remiteri
de bani printr-un sistem de remitere de bani la care participă Banca.
2.11. Prestatorul de servicii de plată participant – prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau
beneficiarului din Republica Moldova, participant la sistemul de remitere de bani.
2.12. Plăţi necomerciale socialmente importante:
- transferurile pensiilor, pensiilor alimentare, indemnizaţiilor de stat, plăţilor şi compensaţiilor, inclusiv ale
plăţilor de reparare a daunelor cauzate lucrătorilor de mutilări, boli profesionale sau alte vătămări ale
sănătăţii legate de executarea de către aceştia a obligaţiilor de serviciu;
- sumele achitate în baza sentinţelor, hotărârilor, ordonanţelor şi deciziilor instanţelor judecătoreşti şi ale
organelor de urmărire penală;
- plăţile legate de decesul cetăţenilor (cheltuieli de transport şi cheltuieli de înmormântare);
- plăţile de compensare a cheltuielilor de judecată, de urmărire penală, de arbitraj, notariale şi ale altor
organe de drept, precum şi taxa de stat pentru dosarele examinate de aceste organe;
- transferul compensaţiilor băneşti destinate victimelor represiunilor politice, membrilor familiilor şi
succesorilor lor.
2.7.

2.13. Expediere de mijloace băneşti în cadrul remiterii de bani– serviciul de plată în cadrul căruia se
expediază fonduri de la plătitor/expeditor fără crearea unui cont de plăţi pe numele plătitorului sau al
beneficiarului plăţii.
2.14. Primire de mijloace băneşti în cadrul remiterii de bani - serviciul de plată în cadrul căruia se primesc
fonduri pe numele beneficiarului, fără crearea unui cont de plăţi pe numele beneficiarului plăţii sau al
plătitorului/expeditorului.

CAPITOLUL 3. CERINŢE AFERENTE LEGISLAŢIEI VALUTARE A REPUBLICII MOLDOVA
CU PRIVIRE LA REALIZAREA OPERAŢIUNILOR DE REMITERE DE BANI
3.1. Legislaţia valutară stabileşte următoarele reglementări în cadrul operaţiunilor valutare efectuate de către
persoanele fizice rezidente.
În cadrul operaţiunilor valutare persoanele fizice rezidente efectuează plăţi/remiteri de bani în scopuri
personale. Nu se admite efectuarea de către persoanele fizice rezidente a plăţilor/remiterilor de bani care
după natura lor urmează a fi efectuate de către persoane juridice. Persoana fizică rezidentă poate efectua
remiterea de bani în străinătate în următoarele scopuri:
3.1.1. Remitere de bani destinată cheltuielilor familiale. Persoana fizică rezidentă poate efectua remitere de bani în
străinătate destinate cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui membru al familiei – persoană fizică rezidentă
care se află în străinătate şi remitere de bani destinată cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui membru al
familiei –persoană fizică nerezidentă, în următoarele condiţii:
a) remitere de bani în sumă până la 1 000 euro (sau echivalentul lor) – poate fi realizată fără prezentarea
la Bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie/relaţia de căsătorie sau instituirea
tutelei/curatelei;
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b) remitere de bani în sumă de la 1 000 euro până la 10 000 euro (sau echivalentul lor) – poate fi realizată
la prezentarea la Bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie/relaţia de căsătorie (certificat
de naştere, certificat de căsătorie, ş.a.) sau instituirea tutelei/curatelei;
c) remitere de bani în sumă ce depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor) – poate fi realizată la
prezentarea la Bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie/relaţia de căsătorie sau
instituirea tutelei/curatelei, precum şi a documentelor ce confirmă necesitatea efectuării plăţii/remiterii
de bani de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul şi conţin date despre suma
plăţii/transferului.
Remitere de bani în legătură cu stabilirea persoanei fizice cu domiciliul în străinătate. Persoana fizică
rezidentă care se stabileşte cu domiciliul în străinătate poate efectua remitere de bani în străinătate a
mijloacelor băneşti deţinute de către acesta cu drept de proprietate, la prezentarea la Bancă a următoarelor
documente:
a) actul de identitate al persoanei fizice rezidente în care este aplicată viza de ieşire din Republica
Moldova de către organele împuternicite al Republicii Moldova;
b) documentele ce confirmă deţinerea cu drept de proprietate a sumelor mijloacelor băneşti supuse
transferării din Republica Moldova;
c) certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional eliberat de către organul
fiscal al Republicii Moldova pe numele persoanei care se stabileşte cu domiciliu în străinătate.
Certificatul menţionat trebuie să corespundă următoarelor condiţii: să confirme lipsa restanţelor faţă de
bugetul public naţional, să fie eliberat cel mai devreme cu 5 zile lucrătoare înainte de data prezentării la
Bancă a solicitării în scris de efectuare a transferului şi nu mai devreme de următoarea zi după
efectuarea tranzacţiei de vânzare a bunurilor sau a altor tranzacţii, în urma cărora au fost obţinute
mijloace băneşti supuse transferării;
d) alte documente pe care persoana fizică le consideră necesare de a le prezenta şi Banca este în drept
ale solicita pentru efectuarea operaţiunii de remitere de bani în legătură cu stabilirea cu domiciliul în
străinătate.
Remitere de bani din Republica Moldova în legătură cu aflarea temporară în străinătate. Persoana fizică
rezidentă poate efectua în străinătate pe numele său transferul mijloacelor băneşti destinate cheltuielilor
personale pentru perioada aflării temporare în străinătate, în cadrul operaţiunilor valutare care, conform
legislaţiei în vigoare, pot fi efectuate fără autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei, în următoarele condiţii:
a) remitere de bani în sumă mai mare de 1000 euro (sau echivalentul lor) dar ce nu depăşeşte 10 000
euro (sau echivalentul lor) – poate fi realizată la prezentarea la Bancă a documentelor care confirmă
faptul aflării temporare în străinătate;
b) remitere de bani în sumă ce depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor) – poate fi realizată la
prezentarea la Bancă a documentelor, care confirmă faptul aflării temporare în străinătate şi a
documentelor ce confirmă necesitatea efectuării de către persoana fizică a plăţii/remiterii de bani şi
conţin date despre suma plăţii/transferului.
c) remitere de bani în sumă ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – fără prezentarea la Bancă
a documentelor justificative.
Remitere de bani în străinătate în scopul obţinerii vizei. Persoana fizică rezidentă poate efectua în străinătate
pe numele său remitere de bani în scopul obţinerii vizei de intrare în statul străin la prezentarea la Bancă a
următoarelor documente:
a) documentul/informaţia ce confirmă necesitatea existenţei în străinătate a mijloacelor băneşti pe numele
persoanei fizice respective pentru obţinerea vizei şi conţin date despre suma mijloacelor băneşti
necesare;
b) documentele care confirmă scopul/motivul vizitei, necesare pentru prezentarea la misiunea
diplomatică/oficiul consular respectiv pentru obţinerea vizei corespunzătoare.
Remitere de bani sub formă de donaţie. Persoana fizică rezidentă poate efectua remitere de bani în
străinătate sub formă de donaţie în sumă ce nu depăşeşte 1 000 euro (sau echivalentul lor), fără
prezentarea la Bancă a documentelor justificative, în următoarele condiţii:
a) remitere de bani unică în străinătate în favoarea unei persoane rezidente care se află în străinătate;
b) remitere de bani unică în favoarea misiunii diplomatice, oficiului consular sau altei reprezentanţe oficiale
ale Republicii Moldova peste hotare;
c) transfer unic în favoarea unei persoane fizice/juridice nerezidente.
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d) remitere de bani în sumă ce depăşeşte 1 000 euro (sau echivalentul lor) – poate fi realizată la
prezentarea la Bancă a documentelor ce confirmă necesitatea efectuării plăţii/remiterii de bani de
persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul şi conţin date despre suma plăţii/transferului.
3.1.6. Remitere de bani necomercială socialmente importantă. Persoana fizică rezidentă poate efectua remitere de
bani în favoarea persoanei fizice rezidente care se află temporar în străinătate, în favoarea persoanei
fizice/juridice nerezidente plăţi/remiteri de bani necomerciale socialmente importante, în următoarele condiţii:
a) remitere de bani unică în sumă până la 1 000 euro (sau echivalentul lor) – poate fi realizată fără
prezentarea la Bancă a documentelor justificative;
b) remitere de bani ce depăşeşte 1 000 euro (sau echivalentul lor) – poate fi realizată la prezentarea la
Bancă a documentelor justificative, care urmează să conţină scopul plăţii/remiterii de bani, date despre
suma plăţii/remiterii de bani.
3.1.7. Alte remiteri de bani/plăţi în favoarea nerezidenţilor. Remiterile de bani, altele decât indicate în punctele
3.1.1-3.1.6, pot fi efectuate de către persoana fizică rezidentă în favoarea nerezidenţilor fără prezentarea la
Bancă a documentelor justificative, în cazul în care transferul / plata unică corespunde următoarelor condiţii:
a) remitere de bani unică în sumă până la 1 000 euro (sau echivalentul lor) – poate fi realizată fără
prezentarea la Bancă a documentelor justificative;
b) remiterea de bani se efectuează în cadrul operaţiunii valutare care nu este supusă notificării la Banca
Naţională a Moldovei/autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei, conform legislaţiei în vigoare.
3.1.8. Remitere de bani în valută străină efectuată pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea rezidenţilor.
Persoanele fizice rezidente efectuează remiteri de bani în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova în
favoarea rezidenţilor în următoarele condiţii:
a) remitere de bani unică în sumă până la 1 000 euro (sau echivalentul lor) – transferul este realizat fără
prezentarea la Bancă a documentelor justificative, în formă de donaţie;
b) remitere de bani pe teritoriul Republicii Moldova de către persoana fizică rezidentă pe numele său,
poate fi realizată fără prezentarea la Bancă a documentelor justificative.
c) remitere de bani în sumă ce depăşeşte 1 000 euro (sau echivalentul lor) – poate fi realizată pe teritoriul
Republicii Moldova la prezentarea la Bancă a documentelor, care confirmă necesitatea efectuării
plăţii/remiterii de bani şi conţin date despre suma plăţii/remiterii de bani.
3.2. Legislaţia valutară stabileşte următoarele reglementări în cadrul operaţiunilor valutare efectuate de către
persoanele fizice nerezidente:
3.2.1. Remitere de bani destinată cheltuielilor familiale. Persoana fizică nerezidentă poate efectua remitere de bani
în străinătate al mijloacelor băneşti destinate cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui membru al familiei –
persoane fizice rezidente şi nerezidente precum şi remitere de bani în străinătate al mijloacelor băneşti
destinate cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui membru al familiei – persoane fizice rezidente care se află
în străinătate şi persoane fizice nerezidente, în următoarele condiţii:
a) remitere de bani unică în sumă de până la 1 000 euro (sau echivalentul lor) – poate fi realizată fără
prezentarea la Bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie/relaţia de căsătorie sau
instituirea tutelei/curatelei;
b) remitere de bani în sumă ce depăşeşte 1 000 euro (sau echivalentul lor) – poate fi realizată la
prezentarea la Bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie/relaţia de căsătorie sau
instituirea tutelei/curatelei;
3.2.2. Alte plăţi/remiteri de bani în străinătate ale persoanelor fizice nerezidente. Persoana fizică nerezidentă poate
efectua remitere de bani pe numele său - fără prezentarea la Bancă a documentelor justificative.
În favoarea unei persoane fizice rezidente sau nerezidente transferul se efectuează în următoarele condiţii:
a) remitere de bani unică în sumă de până la 1 000 euro (sau echivalentul lor) – poate fi realizată fără
prezentarea la Bancă a documentelor justificative.
b) remitere de bani în sumă ce depăşeşte 1 000 euro (sau echivalentul lor) – poate fi realizată la
prezentarea la Bancă a documentelor, care confirmă necesitatea efectuării plăţii/remiterii de bani şi
conţin date despre suma plăţii/remiterii de bani.
3.2.3. Alte plăţi/remiteri de bani pe teritoriul Republicii Moldova ale persoanelor fizice nerezidente.
Persoana fizică nerezidentă poate efectua remiteri de bani în valută străină pe teritoriul Republicii Moldova
după cum urmează:
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a) remitere de bani pe teritoriul Republicii Moldova de către persoana fizică nerezidentă pe numele său
inclusiv în contul său fără prezentarea la Bancă a documentelor justificative.
b) remitere de bani pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea unei persoane fizice sau juridice în sumă ce
nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) fără prezentarea la Bancă a documentelor justificative.
c) remitere de bani pe teritoriul Republicii Moldova în favoarea unei persoane fizice sau juridice în sumă ce
depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) cu prezentarea la Bancă a documentelor justificative ce
confirmă scopul plăţii/remiterii de bani şi conţin date despre suma plăţii/remiterii de bani.

CAPITOLUL 4. MODALITATEA DE EXPEDIERE A MIJLOACELOR BĂNEŞTI ÎN CADRUL
REMITERII DE BANI
4.1. Clientul poate efectua remiteri de bani în orice subdiviziune a Băncii.
4.2. Pentru a efectua remiteri de bani, persoana fizică – expeditor urmează să prezinte la Bancă următoarele
documente valabile în original:
a) actul de identitate al plătitorului, care este valabil;
b) documentele care atestă împuternicirile (după caz);
c) documentele justificative conform capitolului 3 (după caz).
d) solicitarea în scris, formularul de tip – cerere de remitere de bani, semnată de persoana fizică respectivă.
e) certificatul/notificaţia/autorizaţia corespunzătoare a Băncii Naţionale a Moldovei, după caz.
4.3. După completarea de către operator al formularului tip - Cerere de remitere de bani, plătitorul urmează să
verifice şi să semneze formularul respectiv.
4.4. Pentru efectuarea expedierii mijloacelor băneşti în cadrul remiterii de bani plătitorul trebuie să dispună de
mijloace băneşti în valuta respectivă, în suma care acoperă remiterea de bani şi comisionul aferent remiterii.
4.5. În cazul în care plătitorul îndeplineşte condiţiile din punctele 4.1. şi 4.2 Banca execută remiterea de bani.
4.6. Comisionul pentru efectuarea remiterii de bani se percepe de la plătitor şi este stabilit în Condiţiile de
executare a remiterii de bani aferente sistemelor la care participă Banca.
Persoana care a iniţiat transferul (plătitorul) este responsabil de informarea beneficiarului privind transferul
efectuat, suma, codul unic de identificare şi adresa la care urmează să primească transferul.
4.7. Banca expeditoare nu este responsabilă de informarea beneficiarului privind remiterea de bani efectuată .

CAPITOLUL 5. MODALITATEA DE ELIBERARE A MIJLOACELOR BĂNEŞTI ÎN CADRUL
REMITERII DE BANI
5.1. Clientul poate primi remiterea de bani în orice subdiviziune a Băncii.
5.2. Pentru a beneficia de eliberarea mijloacelor băneşti în cadrul remiterii de bani, persoana fizică – beneficiar
urmează să prezinte la Bancă următoarele documente valabile, în original:
a) actul de identitate;
b) documentele care atestă împuternicirile (după caz);
c) formularul tip - cerere de eliberare a mijloacelor băneşti în cadrul remiterii de bani, semnată de persoana
fizică respectivă, care va conţine cel puţin:
- codul unic de identificare a remiterii de bani;
- suma şi valuta remiterii de bani;
- numele, prenumele beneficiarului plăţii, (patronimicul beneficiarului plăţii în dependenţă de condiţiile
Sistemului de remitere de bani)
- adresa beneficiarului plăţii;
- telefonul beneficiarului plăţii;
- numele, prenumele plătitorului , (patronimicul plătitorului, dacă se cere conform condiţiilor SRB sau
codul de identificare ;
- adresa plătitorului, ţara, oraşul, strada .
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5.3. După completarea de către operator al formularului tip - Cerere de eliberare a mijloacelor băneşti în cadrul
remiterii de bani, beneficiarul plăţii urmează să verifice şi să semneze formularul respectiv.
5.4. Eliberarea mijloacelor băneşti în cadrul remiterii de bani se efectuează cu condiţia corespunderii datelor din
Sistemul de remitere de bani cu informaţia prezentată de beneficiar şi actul de identitate al acestuia, care
trebuie să fie valabil, iar după caz – şi cu informaţia din documentele care atestă împuternicirile.
5.5. Pentru eliberarea mijloacelor băneşti în cadrul remiterii de bani prin intermediul sistemelor de remitere de bani
Banca nu percepe comision de la beneficiar.
5.6. Banca nu poartă responsabilitate pentru refuzul de elibera mijloace băneşti în cadrul remiterii de bani în cazul
necorespunderii datelor despre beneficiar, indicate de către expeditor. Responsabilitatea în astfel de cazuri o
poartă plătitorul care a iniţiat remiterea de bani.
5.7. Persoanele fizice rezidente cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani pot efectua acte juridice de obţinere gratuită a
unor beneficii care nu necesită autentificare notarială sau înregisrarea de stat a drepturilor apărute în temeiul
lor, conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL 6. MODALITATEA DE RETURNARE/ANULARE/MODIFICARE A REMITERII
DE BANI
6.1. Returnarea/anularea sau modificarea remiterii de bani se efectuează în conformitate cu Regulile sistemului
respectiv de remitere de bani în cazul prezentării plătitorului a cererii în formă scrisă în punctul expedierii
remiterii de bani, cu condiţia că aceasta nu a fost deja eliberată.
6.1.1. Returnarea mijloacelor băneşti în aceeaşi zi se efectuează cu restituirea comisionului dacă aceasta
condiţie este prevăzută în contractul de colaborare încheiat de bancă cu sistemul respectiv. Returnarea
solicitată în altă zi decât cea în care remiterea a fost efectuată se efectuează fără restituirea comisionului
de expediere.
6.1.2. Anularea remiterii de bani se efectuează în conformitate cu acordul de colaborare respectiv de remitere de
bani şi anume:
a) numai pe parcursul zilei operaţionale în care a fost expediată remiterea de bani,
b) cu condiţia că mijloacele băneşti nu au fost eliberate beneficiarului de remitere de bani.
Anularea poate fi efectuată la cererea în formă scrisă a plătitorului. Suma remiterii se restituie integral,
comisionul se restituie dacă permite acordul de colaborare respectiv. Cererea de anulare se depune la
punctul de unde s-a efectuat remiterea de bani.
6.1.3. Modificarea remiterii de bani se efectuează în conformitate cu Regulile sistemului respectiv de remitere de
bani şi anume:
a) la cererea în formă scrisă a plătitorului,
b) în punctul expedierii remiterii de bani,
c) în cazul dacă mijloacele băneşti nu au fost eliberate beneficiarului .
Modificările remiterii de bani se efectuează în conformitate cu Regulile sistemului respectiv de remitere de
bani şi se aplică numai în privinţa datelor beneficiarului.

CAPITOLUL 7. ACTELE NECESARE EXPEDIERII/ELIBERĂRII REMITERII DE BANI
7.1. Pentru persoana fizică rezidentă – actul de identitate din sistemul național de pașapoarte (buletinul de
identitate, buletin de identitate provizoriu, buletin de identitate pentru apatrizi, buletin de identitate pentru
refugiați, buletin de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară, permisul de ședere permanentă, act
de identitate provizoriu eliberat de către organul abilitat al Republicii Moldova):
a) buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, cu fișa de insoțire (generația I, II, III);
b) buletin de identitate provizoriu – se eliberează cetățenilor Republicii Moldova, pentru întrebuințare pe
teritoriul țării, în cazul persoanei care a depus cerere privind eliberarea buletinului de identitate – pe
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perioada de confecționare a acestuia, persoanei care renunță la numărul de identificare de stat și la
evidența automatizată în Registrul de stat al populației. Pentru buletinul de identitate provizoriu,
termenul de valabilitate se stabilește de autoritatea emitentă și nu poate depăși un an, iar în cazul
persoanelor care renunță la numărul de identificare de stat și la evidența automatizată în Registrul de
stat al populației, buletinul de identitate provizoriu se eliberează pe un termen de 10 ani.
c) pentru persoanele care au renunțat la acte din considerente religioase – cu mențiunea despre cetățenia
Republicii Moldova și mențiunea valabil pe termen nelimitat, confirmate prin semnătura și ștampila
organului abilitat;
d) buletin de identitate pentru refugiați, cu fișa de insoțire (generația I, II) (de culoare bordo);
e) buletin de identitate pentru apatrizi cu fișa de însoțire (generația I (culoare roză), generația II (culoare
oranj));
f) buletin de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară, cu fișa de însoțire (generația I, II) (de
culoare albastră);
g) permisul de ședere provizorie (pentru cetățeni străini) (generația I, II) (de culoare verde);
h) permisul de ședere permanentă, cu fișa de însoțire (generația I, II) (de culoare galbenă);
i) actul de identitate provizoriu (Formularul nr. 9) de uz intern de generația I (cu/fără codul de bare),
eliberat până la data de 7 martie 2013.
7.2. Pentru persoana fizică nerezidentă:
a) pașaportul eliberat de către organele abilitate ale statului străin;
b) pașaportul cetățeanului RM fără/cu date biometrice (cu mențiunea privind autorizarea emigrării în care
se indică statul de destinație/radierea deținătorului din evidență de la locul de domiciliu);
c) permis de ședere provizoriu (pentru cetățeni străini) (de culoare verde), (generația I, II), eliberat de către
organul abilitat al Republicii Moldova;
d) permis de ședere provizorie (pentru apatrizi) (generația I, II) (de culoare portocalie), eliberat de către
organul abilitat al Republicii Moldova.

CAPITOLUL 8. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PLĂTITORULUI LA EXPEDIEREA
MIJLOACELOR BĂNEŞTI ÎN CADRUL REMITERII DE BANI
8.1. În cazul operaţiunilor de expediere a mijloacelor băneşti în cadrul remiterii de bani, plătitorul are următoarele
obligaţiuni:
- Să respecte cerinţele legislaţiei Republicii Moldova şi ale prezentelor reguli;
- Să prezinte Băncii actul de identitate în original, care este valabil, documentul care atestă
împuternicirile (după caz), documente justificative (în caz de necesitate);
- Să nu efectueze remiteri de bani în scopul activităţii de antreprenoriat;
- Să informeze beneficiarul despre efectuarea remiterii de bani şi să furnizeze datele necesare pentru
ridicarea mijloacelor băneşti;
- Să nu efectueze remiteri de bani persoanelor necunoscute, în calitate de plată pentru procurarea
produselor de pe Internet sau pentru orice alt scop ce implică în sine scheme frauduloase.
8.2. În cazul operaţiunilor de expediere a mijloacelor băneşti în cadrul remiterii de bani, plătitorul are următoarele
drepturi :
- Să solicite şi să primească informaţia cu privire la condiţiile de executare a remiterii de bani aferente
sistemelor la care participă Banca;
- În cazul în care plătitorul are pretenţii privind serviciile de remitere de bani acordate de către Bancă,
acesta este în drept de a înainta o reclamaţie respectivă;
- Să solicite şi să primească ajutorul Băncii la clarificarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de
expedierea şi eliberarea mijloacelor băneşti în cadrul remiterii de bani;
- Să solicite returnarea/anularea sau modificarea remiterii de bani, dacă mijloacele băneşti nu au fost
eliberate beneficiarului.
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CAPITOLUL 9. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI LA PRIMIREA
MIJLOACELOR BĂNEŞTI ÎN CADRUL REMITERII DE BANI
9.1. În cazul operaţiunii de eliberare a mijloacelor băneşti în cadrul remiterii de bani, beneficiarul are următoarele
obligaţiuni:
- Să respecte cerinţele legislaţiei Republicii Moldova şi ale prezentelor Reguli;
- Să respecte condiţiile Sistemului de Remitere de Bani;
- Să prezinte actul de identitate în original valabil şi documentul care atestă împuternicirile (după caz);
- Să prezinte Băncii informaţia necesară privind operaţiunea ce urmează a fi efectuată (denumirea
sistemului de transfer, numărul de control, suma transferului, valuta, ţara, datele plătitorului, scopul
transferului);
9.2. În cazul operaţiunii de eliberare a mijloacelor băneşti în cadrul remiterii de bani, beneficiarul are următoarele
drepturi:
Să obţină toată informaţia despre condiţiile de executare a remiterii de bani aferente sistemelor la care
participă Banca;
Să primească transferul al cărui beneficiar este, fără a achita un comision suplimentar.

CAPITOLUL 10. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE BĂNCII LA EXPEDIEREA
MIJLOACELOR BĂNEŞTI ÎN CADRUL REMITERII DE BANI
10.1. În cazul operaţiunii de expediere a mijloacelor băneşti în cadrul remiterii de bani, Banca are următoarele
obligaţiuni:
- Să solicite de la client să fie respectate cerinţele legislaţiei Republicii Moldova, condiţiile Sistemului de
Remitere de Bani şi ale prezentelor Reguli;
- Să efectueze expedierea mijloacelor băneşti conform datelor prezentate de plătitor, fără a-şi asuma
răspunderea de imposibilitatea ridicării mijloacelor băneşti de către beneficiarul plăţii din cauza indicării
incorecte a datelor de către plătitor, sau din altă cauză ce ţine de prezentarea incorectă a informaţiei de
către expeditor ;
- Să asigure, conform actelor normative în vigoare protejarea secretului bancar şi a secretului comercial;
10.2. În cazul operaţiunii de expediere a mijloacelor băneşti în cadrul remiterii de bani, Banca are următoarele
drepturi:
- Să refuze expedierea mijloacelor băneşti în cadrul remiterii de bani în cazul în care plătitorul nu a
prezentat Băncii toate documentele necesare, indicate în p. 4.1;
- Să refuze expedierea în cazul în care organele abilitate au dispus sistarea tranzacţiei, în modul stabilit de
actele normative.

CAPITOLUL 11. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BĂNCII LA ELIBERAREA MIJLOACELOR
BĂNEŞTI ÎN CADRUL REMITERII DE BANI
11.1. În cazul operaţiunii de eliberare a mijloacelor băneşti în cadrul remiterii de bani, Banca are următoarele
obligaţiuni:
- Să solicite de la client să fie respectate cerinţele legislaţiei Republicii Moldova şi condiţiile Sistemului
respectiv de remitere de bani şi ale prezentelor reguli de remitere de bani.
- Să asigure conform actelor normative în vigoare protejarea secretului bancar şi secretului comercial.
11.2. În cazul operaţiunii de eliberare a mijloacelor băneşti în cadrul remiterii de bani, Banca are următoarele
drepturi:
- Să refuze eliberarea remiterii de bani în cazul în care informaţia prezentată de beneficiar nu corespunde
cu cea existentă în sistemul respectiv de remitere de bani;
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Să refuze eliberarea remiterii de bani în cazul în care beneficiarul nu a prezentat Băncii toate
documentele necesare, indicate în p. 5.1;
Să refuze eliberarea remiterii de bani în cazul în care organele abilitate au dispus sistarea tranzacţiei, în
modul stabilit de actele normative;
Să solicite de la beneficiar informaţii suplimentare în cazul în care remiterea efectuată cade sub incidenta
actelor normative.

CAPITOLUL 12. CERINŢE CU PRIVIRE LA PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII
BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI LA EFECTUAREA TRANZACŢIILOR PRIN
SISTEMELE DE REMITERE DE BANI
-

Banca aplică mecanisme eficiente pentru stabilirea identităţii plătitorului/ beneficiarului până la prestarea
serviciilor de remitere de bani.
Lipsa informaţiei complete cu privire la persoana care a iniţiat remiterea de bani, va fi considerată drept un
factor în evaluare a potenţialului caracter suspect al transferului respectiv.
Banca evaluează potenţialul caracter suspect al remiterii de bani al cărui mesaj conţine informaţia
incompletă cu privire la persoana care a iniţiat transferul respectiv, în funcţie de criteriile stabilite.
În cazul în care după aplicarea criteriilor stabilite este determinat caracterul suspect al remiterii de bani,
persoana responsabilă din cadrul Băncii va întreprinde acţiunile necesare în conformitate cu Legea nr. 190
– XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

CAPITOLUL 13. MODALITATEA DE EXAMINARE A RECLAMAŢIILOR PRIVIND
SERVICIILE DE REMITERE DE BANI
13.1. În cazul în care plătitorul/beneficiarul are pretenţii privind serviciile de remitere de bani acordate de către
Bancă, acesta este în drept de a înainta o reclamaţie respectivă. Reclamaţiile pot fi depuse după cum
urmează:
- Clientul poate apela la tel. 022-500-200 „Asistenţa informaţională”;
- Clientul poate depune reclamaţia prin efectuarea înscrierilor în Registrul de reclamaţii, ce se află în incinta
subdiviziunii respective a Băncii sau în incinta Oficiului Central;
- Clientul poate înainta reclamaţie în formă scrisă, cu expedierea acesteia prin poştă în adresa Băncii.
13.2. Banca primeşte, înregistrează şi examinează reclamaţiile cu privire la serviciile de remitere de bani, , şi
informează petiţionarul cu privire la decizia luată, în conformitate cu prevederile actelor normative în
vigoare.

CAPITOLUL 14. MODALITATEA DE INFORMARE A CLIENŢILOR PRIVIND CONDIŢIILE DE
EFECTUARE A REMITERII DE BANI
14.1. Prezentele Reguli şi Condiţiile de executare a remiterii de bani aferente sistemelor la care participă Banca,
vor fi aduse la cunoştinţă clienţilor în modul următor:
- sub formă de pliante disponibile la ghişeele Băncii;
- prin publicarea pe pagina – web oficială a Băncii: www.eurocreditbank.md;
- prin afişarea pe panoul informativ în incinta Oficiului Central şi a subdiviziunilor Băncii.
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14.2. Despre orice situaţii nespecificate în prezentele Reguli sau situaţii în care plătitorul /beneficiarul de
transferuri internaţionale întâmpină dificultăţi, acesta poate apela la următoarele tel.: 022-500-142 sau 022500-136.
14.3. Angajații BC ”EuroCreditBank” S.A. vor recomanda clientului să fie precaut în cazurile în care i se cere să
expedieze bani pentru:
- cumpărături prin licitații on-line;
- o plată anticipată pentru bunuri/servicii pe care încă nu le-a primit;
- situații de urgență în care s-ar afla cineva pe care l-a cunoscut doar on-line;
- taxe sau plăți în avans pentru un câștig neașteptat la o loterie;
- plăți anticipate pentru a obține avantajos un credit greu accesibil;
- găsirea obiectului pierdut/furat în urma publicării unui anunț în ziar;
- a face un depozit pentru un apartament pe care înca nu l-a văzut;
- oportunități de investiții unice în viață.
14.4. Angajații BC ”EuroCreditBank” S.A. vor recomanda clientului să:
- Expedieze mijloace băneşti doar persoanelor cunoscute.
- Procure bunuri şi servicii de la vânzători cu renume şi de încredere.
- Procurând marfă prin intermediul licitaţiilor on-line, să evitate achitarea prin Sistemele de Remitere de
Bani
14.5. Angajații BC ”EuroCreditBank” S.A. vor comunica clientului următoarele:
- Serviciile Sistemelor de Remitere de Bani sunt o modalitate de a expedia mijloace băneşti rapid, de
încredere şi comod pentru persoanele pe care clientul le cunoaşte şi are încredere. Serviciile nu sunt
preconizate pentru a expedia bani persoanelor necunoscute.
- Expedierea remiterii de bani pe numele unei rude sau pe numele personal cu scopul de reţine
eliberarea remiterii nu vă va proteja de escroci.
- Dacă ceva sună prea frumos pentru a fi adevărat cel mai probabil că este o fraudă.

FIŞA DE COORDONARE A ACTULUI NORMATIV
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Numele, prenumele

Funcţia

Denumirea
subdiviziunii

Roman Damian

Manager remitere
de bani și alte
proiecte

Secţia remitere de
bani și alte proiecte

Oleg Holban

Președinte

Iurie Cataraga
Alexandru Franţuz

Coordonatori

Secţia
conformitate
metodologie
Persoanele/
Subdiviziunile
vizate

şi

Prim-vicepreşedinte
Şef Direcţie

Direcţia vânzări

Viorica Bulgari

Șef Secție

Secția audit intern

Eduard Goga

Șef Direcție

Direcția juridică

Tatiana Caciuc

Șef Direcție

Viorel Doni

Șef Direcție

Viorel Moloșniuc

Șef Direcție

Ohrimenco
Svetlana

Șef Secție

Felicia Ocrain

Șef Secție

Direcția administrare
riscuri
Direcția tehnologii
informaționale și
dezvoltare
Direcția operațiuni
valutare și conturi
corespondente
Secţia remitere de
bani și alte proiecte
Secția prevenire și
combaterea spălării
banilor

Olesea Matcovschi

Şef Secţie

Secţia conformitate
şi metodologie

Direcţia vânzări, Filialele Băncii.
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