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CONTUL PRIMUL AN GRATUIT

CPAG

Dezactivare pachet:
• reclasificarea clientului din client IMM în altă categorie de clienți;
• clientul nu mai deține cel puțin un cont curent în MDL și un cont de card Business în MDL;
• renunțarea la pachet din propria inițiativă a clientului;
• conectarea la alt pachet valabil la data respectivă;
• după expirarea termenului de valabilitate a pachetului;
• excluderea pachetului din oferta băncii.

Condițiile conectării la pachet: 
• clientul trebuie să dețină cel puțin un cont curent în MDL și un cont de card Business în MDL;
• nu sunt înregistrate sechestre/ suspendări/ sistări pe conturi la data conectării la pachet;
• există abonament la VB24 Business;
• este semnat contractul de salarizare prin intermediul cardurilor bancare

Avantajele pachetului Contul Primul An Gratuit (CPAG):
• ZERO comision la deschiderea și deservirea conturilor curente 
• ZERO comision la conectarea și deservirea sistemului la VB24 Business
• ZERO comision la executarea ordinelor de plată interbancare, în MDL, prin intermediul 

sistemului de deservire la distanță, cu excepția: plăților urgente, virărilor incontestabile 
și alimentării conturilor proprii

• ZERO comision la emiterea și deservirea lunară a cardurilor Business în MDL
• ZERO comision la transferul salariilor pe cardurile din cadrul Proiectului de salarizare
• ZERO comision pentru emiterea cardurilor VB Lunch și transferul tichetelor de masă

Cost pachet: 
Gratuit, în primele 12 luni de activitate a clientului, calculate din data înregistrării entității în 
registrul de stat (de ex. daca persoana juridică a fost înregistrată pe 01.08.2021 iar pachetul 
CPAG a fost solicitat pe 01.10.2021, serviciile incluse în CPAG vor fi gratuite până la 31.07.2022. 
După aceasta clientul va fi trecut la condiții standard.)

Acest produs este destinat:
» Întreprinderilor noi înregistrate, până la împlinirea a 12 luni de la data înregistrării 

companiei în Registrul de Stat.
» Persoanelor juridice rezidente/nerezidente definite conform prevederilor CGA PJ, care sunt 

încadrate în categoria comercială client IMM.


