
PRODUSE BANCARE ŞI 
SOLUŢII DE FINANŢARE 
PENTRU EXPORTATORI



MAIB: RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ 

ŞI INTERNAŢIONALĂ
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▪ Cea mai bună bancă comercială din Moldova, 2019 (Global 

Banking & Finance Review);

▪ Premiul pentru realizări în domeniul calităţii produselor şi 

serviciilor în anul 2018, trofeul „Zeiţa Calităţii”;

▪ Marca comercială a anului 2018, nominalizarea „Liderul 

anului” şi  obţinând în acest sens cea mai înaltă distincţie -

„Mercuriul de aur”;

▪ Deţinerea standardului privind managementul securităţii 

informaţiei ISO 27001:2017;

▪ A aderat la cea mai mare Asociaţie internaţională de factoring  

„Factors Chain International”

▪ Liderul ţării în clasamentul celor mai mari bănci comerciale 

din Europa de Sud-Est



SERVICII MODERNE
• Cardul Business
• Alimentare Business Card la ATM 
• Servicii Cardless
• T2C P2P
• Alimentare card cu valută diferită 

de valuta cardului

PARTENERIATE
• Liber Card
• Creditarea proiectelor 

investitionale în baza tehnicii 
procurate

• Proiecte salariale
• Tichete de masă

ACCES NELIMITAT
• 24/24 Zona de autoservire
• Plati / transferuri în MD şi VS.
• Depuneri/ retrageri numerar 
• Schimb valutar 

COMODITATE
• Plati in buget. 
• Achitarea  serviciilor vamale.
• Achitare servicii publice-Mpay, 

vinieta
• Achitarea ratelor la credit 

/overdraft
• Achitare utilitati.

TEHNOLOGII NOI
• Internet banking, Easy Banking
• Mobile banking, MAIBank 
• SMS notificari.
• ATM cash in/ aut
• Terminele de autoservire
• VISA   MASTERCARD  AMEX

MAI APROAPE DE CLIENȚI
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CLIENT 
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PRODUSE BANCARE ŞI SOLUŢII DE 
FINANŢARE A EXPORTATORILOR

✓ deschiderea şi deservirea conturilor curente în monedă 
naţională şi valută străină,

✓ plăţi în valută străină executate în orice valută şi către 
orice ţară din lume,

✓ operaţiuni de conversie valutară;

✓ finanţarea, cu o rată a dobânzii avantajoasă şi 
competitivă a tranzacţiilor de pre-export şi export,

✓ factoring de export;

✓ acreditive documentare de export.
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Linia BERD TRADE FACILITATION 
PROGRAM (TFP)

linie de credit cu limita de 8 mln USD

I. TFP Guarantee Facility
permite.

II. TFP Credit Facility

emiterea acreditivelor 
documentare //garanţiilor 
bancare confirmate de bănci 
străine sub garanţia BERD

finanţarea tranzacţiilor de pre-
export, post import;
- termen de până la 2 ani,
- suma minimă de debursare 
100 mii USD (sau echivalent)
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Proiectul Ameliorarea 

Competitivităţii (PAC II) 

BENEFICIARI: întreprinderi IMM cu activitate de import/export, 
cu activitate - minim 24 luni;

SCOP: finanţarea investiţiilor care sporesc capacitatea de export a companiei, 
finanţarea capitalului circulant pentru activitatea de export;

SUMA: max 800 000 EUR – pentru investiţii;
max 500 000 EUR – pentru capital circulant;
max 1 000 000 EUR – la un debitor sau grup afiliat;

TERMEN: credite investiţionale – până la 96 luni;
capital circulant – până la 48 luni;

VALUTA: MDL, USD, EUR

PERIOADA DE 
GRAŢIE:

max 36 luni; în caz de necesitate-anual până la 8 luni; 
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EU4BUSINESS 

– Linia de credit BERD

BENEFICIARI: întreprinderile micro, mici şi mijlocii (inclusiv, producători agricoli)
▪mai puțin de 250 de angajați
▪CA - pina la 50 milioane Euro
▪cel puțin 51% proprietate privată

SCOP: finanţarea investiţiilor

SUMA: până la 300 000 EUR - proiecte simple (LET)
până la 3 milioane EUR pentru proiecte complexe;

TERMEN: conform proiectului, cel putin – 36 până la 72 luni

VALUTA: EUR

AVANTAJE 
SUPLIMENTARE:

grant de la 10% până la 15%
asistență tehnică GRATUITA 

IMPORTANT: conformare si aliniere la normele și standardele UE 
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Programul „LIVADA MOLDOVEI”

PROIECTE ELIGIBILE

1.Sectorul de creștere a produselor horticole

2.Sectorul de post-recoltare și prelucrare a produselor horticole

3.Pentru întreprinderile din industria conexă sectorului horticol

❖ Construcția/renovarea halelor de producere;

❖ Dezvoltarea agroturismului naţional;

❖ Procurarea transport, echipamentelor şi utilajelor de producere (accesoriilor de 

ambalare/ etichetare, pentru producerea utilajelor horticole, etc.)
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Programul „LIVADA MOLDOVEI”

AVANTAJE:
➢Facilități fiscale şi vamale: 

• aplicarea cotei „Zero” a TVA la import și livrări locale
• scutirea de plată a taxelor vamale, 
• scutirea de plată a procedurilor vamale, accize

➢Suport și consultanță gratuită la elaborarea proiectului investiţional.

CREDITE INVESTIŢIONALE

SUMA: min 5,000 EUR
max 5,000,000 EUR

TERMEN: până la 120 luni

PERIOADA DE GRAŢIE: până la 48 luni

VALUTA: MDL, EUR

MIJLOACE CIRCULANTE

SUMA: min 5,000 EUR
max 600,000 EUR

TERMEN: până la 60 luni

PERIOADA DE GRAŢIE: până la 24 luni

VALUTA: MDL, EUR



MULȚUMIM

PENTRU ATENȚIE


