Anexa nr.14 Condiţiile de efectuare a remiterilor de bani
Cum să trimiteţi o remitere de bani!
Puteţi trimite bani oriunde în lume, din orice subdiviziune a B.C. «ENERGBANK» S.A. Selectaţi sistemul de remiteri de bani cel mai convenabil pentru
dumneavoastră, pe baza acestei broşuri, furnizaţi informaţiile operatorului despre ţara de destinaţie, beneficiarul remiterii de bani, introduceţi bani în
numerar şi primiţi un număr unic al transferului care o să-l transmiteţi destinatarului.
Cum să primiţi o remitere de bani!
Puteţi primi bani din orice locaţie a lumii la orice subdiviziune a B.C. «ENERGBANK» S.A. Spuneţi operatorului suma aşteptată de către
dumneavoastră, valuta, numărul remiterii de bani, din ce ţară a fost efectuată remiterea de bani, numele expeditorului şi denumirea sistemului de
remiteri de bani.
Cum să efectuaţi anularea remiterii de bani şi restituirea remiterii de bani!
Puteţi să anulaţi remiterea de bani în cazul în care remiterea încă nu a fost plătită beneficiarului. Este nevoie să vă apropiaţi la subdiviziunea Băncii,
din care a fost efectuată remiterea de bani şi să completaţi o cerere de anulare şi restituirea remiterii de bani aprobată de către Bancă. Puteţi primi
restituirea remiterii de bani doar în subdiviziunea Băncii din care a fost efectuată remiterea de bani.
În cazul anulării remiterii de bani în aceeaşi zi, comisionul remiterii de bani se va returna. În cazul returnării remiterii de bani pe parcursul duratei
remiterii de bani comisionul nu se returnează.
Denumirea
sistemei
Western
Union

MoneyGram

Valuta

Comision*

EUR
USD
MDL1

de la 0,5%

Rapiditatea
transferului
De la 5 min

EUR
USD

de la 3%

De la 5 min

Durata de valabilitate

Acoperirea geografică

Perioada de valabilitate a remiterii de bani
este de 1 (una) lună calendaristică de la
data efectuării sale. După această perioadă,
remiterea de bani este trecută în arhivă. La
cererea clientului poate fi restabilit şi
eliberat
Perioada de valabilitate a remiterii de bani
este de 90 (nouăzeci) de zile calendaristice
de la data efectuării sale. După această
perioadă, remiterea de bani este trecută în
arhivă. La cererea clientului poate fi
restabilit şi eliberat

Mai mult de 200 de ţări şi teritorii din
întreaga lume, cu peste 437000 de
locaţii inclusiv din CSI

Reţeaua leagă 293000 de locaţii în
190 de ţări şi regiuni, inclusiv în ţările
CSI

Unistream

Zolotaya
Korona

RIA Money
Transfer

EUR
USD
RUB
MDL1
EUR
USD
RUB
MDL

de la 0%-3%

De la 10-15
min

Remiterea de bani este valabilă în sistem 1 Mai mult de 300 000 de locaţii din 90
(una) lună, după care sistemul returnează de ţări ale lumii şi în jur de 400 de
automat remiterea de bani
partenerii de afaceri

De la 0%

Automat
după
expediere

EUR
USD

De la 2,5% - 4%

De la 5-10
min

Remiterea de bani este valabilă în sistem Mai mult de 50000 de locaţii.
timp de 3 ani. După expirarea termenului
dat, clientul expeditor trebuie să se
adreseze la locaţia de unde s-a expediat
remiterea de bani
Remiterea de bani este valabilă în sistem 1 În 130 de ţări, mai mult de 170000
(una) lună după care sistema de remiteri de de locaţii în întreaga lume.
bani returneză automat remiterea de bani

1 – doar eliberare
* Comisionul este achitat de către expeditorul remiterii de bani
Operatorul este obligat să informeze expeditorul privind:
a) suma comisionului pentru remiterea de bani – în conformitate cu tarifele sistemului de remiteri de bani;
b) condiţiile de efectuare/returnare/modificare a remiterii de bani;
c) cursul valutar actual sau de referinţă, care urmează să fie aplicat la expedierea/eliberarea remiterii de bani.
Toate informaţiile necesare despre sistemele de remiteri de bani, condiţiile şi procedura de primire a unei remiteri de bani pot fi obţinute atît din
această broşura cît şi din „REGULI DE PRESTARE A SERVICIILOR DE REMITERE DE BANI”, disponibile la ghişeele B.C. «ENERGBANK» S.A.,
precum şi pe saitul oficial al B.C. «ENERGBANK» S.A.
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