
Sistemul  de  remitere  de  bani  “Unistream”,  cu  o  răspîndire  de  peste  300  mii  de  puncte  de
deservire în 100 de ţări, oferă posibilitatea expedierii şi recepţionării remiterilor de bani.

• Moneda remiterii de bani – EUR, USD, RUB. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică
cursul valutar stabilit de sistemul “Unistream”; 

• Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe zi per persoană: 20.000 USD sau 15.000 EUR
sau 600.000 RUB. 

• Comision  la  expediere –  variază  de  la  0,95%  -  2%,  în  dependenţă  de  ţara  destinatară.
Comisionul se achită de către plătitor. 

• Termenul de executare a remiterii: până la 10 minute; 
• Perioada de validitate a remiterii de bani – 180 zile din data efectuării acesteia (după care

sistemul returnează automat transferul plătitorului); 
• Codul unic al remiterii de bani – cod unic format din 12 caractere alfanumerice, identificator

care este comunicat de beneficiar la bancă pentru primirea remiterii de bani; 
• Anularea/returnarea/ modificarea remiterii de bani poate fi efectuată doar de către operatorul

şi de locaţia care a efectuat expedierea, cu condiţia ca remiterea de bani să fie disponibilă spre
plată  în  soft-ul  sistemului  şi  nu  a  fost  eliberată  beneficiarului.  Anularea,  returnarea  şi
modificarea remiterii de bani se efectuează în baza solicitării scrise a plătitorului şi a actului de
identitate valabil. 

• Modificarea  remiterii  de  bani  -  pot  fi  modificate  datele  despre  beneficiarul  plăţii:  nume,
prenume, adresă. 

• Pentru primirea remiterii de bani beneficiarul va prezenta operatorului băncii actul de identitate
valabil,  în original şi  detaliile  transferului:  denumirea sistemului  de remitere de bani,  codul,
suma şi valuta remiterii de bani, ţara din care s-a expediat remiterea de bani, numele, prenumele
plătitorului*. 

* Pentru detalii suplimentare, accesaţi  Regulile de prestare a serviciilor de remiteri de bani în
cadrul   S  RL «BPAY»  .

Site-ul oficial “Unistream” www.unistream.ru 

https://st.bpay.md/bpay/contract/Regulile%20de%20prestare%20a%20serviciilor%20de%20remitere.pdf
https://st.bpay.md/bpay/contract/Regulile%20de%20prestare%20a%20serviciilor%20de%20remitere.pdf
https://unistream.ru/en/
https://www.maib.md/files/file/DOCS/remiteri%20de%20bani/Reguli%20SRB.pdf
https://www.maib.md/files/file/DOCS/remiteri%20de%20bani/Reguli%20SRB.pdf


Sistemul de remitere de bani “Contact” datorită experienţei de peste 12 ani pe piaţa serviciilor de
remitere  de  bani  asigură  expedierea  rapidă  şi  cu  siguranţă  a  banilor  Dvs.

Serviciile de remitere de bani “Contact” sunt prestate de circa 900 de instituţii financiare din
peste 150 de ţări care formeaza o reţea de peste 333 mii de puncte de deservire.
 

• Moneda remiterii de bani – EUR, USD, RUB. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică

cursul valutar stabilit de sistemul “Contact”; 
• Limita  maximă a  remiterii  de  bani  admisibilă  pe  zi  per  persoană:  10.000  USD/EUR  sau

600.000 RUB; 
• Comision la expediere – de la 1,2% - 1,5% sau valoare fixă, variază în dependenţă de suma

remiterii debani expediate şi ţara destinatară. Comisionul se achită de către plătitor. 
• Termenul de executare a remiterii: 2-10 minute; 

• Perioada  de  validitate a  remiterii  de  bani  –  3  ani,  din  data  efectuării  acesteia  (după  care

sistemul returnează automat transferul plătitorului); 
• Codul unic al remiterii de bani – formatul numărului până la 16 cifre, identificator care este

comunicat de beneficiar la bancă pentru primirea remiterii de bani; 
• Anularea/returnarea/ modificarea remiterii de bani poate fi efectuată doar de către operatorul

şi de locaţia care a efectuat expedierea, cu condiţia ca remiterea de bani să fie disponibilă spre
plată  în  soft-ul  sistemului  şi  nu  a  fost  eliberată  beneficiarului.  Anularea,  returnarea  şi
modificarea remiterii de bani se efectuează în baza solicitării scrise a plătitorului şi a actului de
identitate valabil. 

• Modificarea  remiterii  de  bani -  pot  fi  modificate  datele  despre  beneficiarul  plăţii:  nume,

prenume, adresă. 
• Pentru primirea remiterii de bani beneficiarul va prezenta operatorului băncii actul de identitate

valabil,  în original şi  detaliile  transferului:  denumirea sistemului  de remitere de bani,  codul,
suma şi valuta remiterii de bani, ţara din care s-a expediat remiterea de bani, numele, prenumele
plătitorului*. 

* Pentru detalii suplimentare, accesaţi  Regulile de prestare a serviciilor de remiteri de bani în
cadrul S  RL «BPAY»  . 

Site-ul official “Contact” www.contact-sys.com 

https://www.contact-sys.com/
https://www.maib.md/files/file/DOCS/remiteri%20de%20bani/Reguli%20SRB.pdf
https://www.maib.md/files/file/DOCS/remiteri%20de%20bani/Reguli%20SRB.pdf
https://st.bpay.md/bpay/contract/Regulile%20de%20prestare%20a%20serviciilor%20de%20remitere.pdf
https://st.bpay.md/bpay/contract/Regulile%20de%20prestare%20a%20serviciilor%20de%20remitere.pdf


Sistemul de remitere de bani „Welsend” este un sistem internațional de transfer de bani care vă
permite să efectuați rapid, fiabil și profitabil transferuri atât pe teritoriul Ucrainei, cât și în străinătate.
Este posibil să trimiteți sau să primiți transferuri prin sistemul Welsend în dolari americani. 

Principalele avantaje ale sistemului Welsend:
 • Ușurința înregistrării și implementarea / primirea instantanee (online) a transferului de fonduri
 • Trimiterea unui transfer transfrontalier către un card de plată cu conversia valutară (dolar SUA)
la o rată favorabilă pentru client.

 • O rețea semnificativă - peste 3000 de puncte de service în Ucraina.

• Moneda remiterii de bani – USD. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul valutar

stabilit de sistemul „Welsend”; 
• Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe zi per persoană: 10.000 USD/EUR 

• Comision la expediere – de la 1,2% - 1,5% sau valoare fixă, variază în dependenţă de suma

remiterii debani expediate şi ţara destinatară. Comisionul se achită de către plătitor. 
• Termenul de executare a remiterii: 2-10 minute; 

• Perioada  de  validitate a  remiterii  de  bani  –  3  ani,  din  data  efectuării  acesteia  (după  care

sistemul returnează automat transferul plătitorului); 
• Codul unic al remiterii de bani – formatul numărului până la 16 cifre, identificator care este

comunicat de beneficiar la bancă pentru primirea remiterii de bani; 
• Anularea/returnarea/ modificarea remiterii de bani poate fi efectuată doar de către operatorul

şi de locaţia care a efectuat expedierea, cu condiţia ca remiterea de bani să fie disponibilă spre
plată  în  soft-ul  sistemului  şi  nu  a  fost  eliberată  beneficiarului.  Anularea,  returnarea  şi
modificarea remiterii de bani se efectuează în baza solicitării scrise a plătitorului şi a actului de
identitate valabil. 

• Modificarea  remiterii  de  bani -  pot  fi  modificate  datele  despre  beneficiarul  plăţii:  nume,

prenume, adresă. 
• Pentru  primirea  remiterii  de  bani  beneficiarul  va prezenta  operatorului  băncii  actul  de

identitate valabil, în original şi detaliile transferului: denumirea sistemului de remitere de bani,
codul, suma şi valuta remiterii de bani, ţara din care s-a expediat remiterea de bani, numele,
prenumele plătitorului*. 

•  Pentru detalii suplimentare, accesaţi Regulile de prestare a serviciilor de remiteri de bani

în cadrul S  RL «BPAY»  . 

• Site-ul official   „Welsend”     www.welsend.com.ua

http://www.welsend.com.ua/
https://www.maib.md/files/file/DOCS/remiteri%20de%20bani/Reguli%20SRB.pdf
https://www.maib.md/files/file/DOCS/remiteri%20de%20bani/Reguli%20SRB.pdf
https://st.bpay.md/bpay/contract/Regulile%20de%20prestare%20a%20serviciilor%20de%20remitere.pdf
https://st.bpay.md/bpay/contract/Regulile%20de%20prestare%20a%20serviciilor%20de%20remitere.pdf


Sistemul de remitere de bani “INTEL EXPRESS” oferă posibilitatea de a trasnmite sau de a
primi bani între 90 de ţări ale lumii prin intermediul a 57 mii de locaţii. 

Moneda remiterii de bani – Euro şi Dolarul SUA. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică
cursul valutar stabilit de sistemul Intel Express

• Moneda remiterii de bani – EUR, USD. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul
valutar stabilit de sistemul “INTEL EXPRESS”; 

• Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe zi per persoană: 10.000 USD/EUR
• Comision la expediere – de la 1,2% - 1,5% sau valoare fixă, variază în dependenţă de suma

remiterii debani expediate şi ţara destinatară. Comisionul se achită de către plătitor. 
• Termenul de executare a remiterii: 2-10 minute; 
• Perioada  de  validitate a  remiterii  de  bani  –  3  ani,  din  data  efectuării  acesteia  (după  care

sistemul returnează automat transferul plătitorului); 
• Codul unic al remiterii de bani – formatul numărului până la 16 cifre, identificator care este

comunicat de beneficiar la bancă pentru primirea remiterii de bani; 
• Anularea/returnarea/ modificarea remiterii de bani poate fi efectuată doar de către operatorul

şi de locaţia care a efectuat expedierea, cu condiţia ca remiterea de bani să fie disponibilă spre
plată  în  soft-ul  sistemului  şi  nu  a  fost  eliberată  beneficiarului.  Anularea,  returnarea  şi
modificarea remiterii de bani se efectuează în baza solicitării scrise a plătitorului şi a actului de
identitate valabil. 

• Modificarea  remiterii  de  bani -  pot  fi  modificate  datele  despre  beneficiarul  plăţii:  nume,
prenume, adresă. 

• Pentru primirea remiterii de bani beneficiarul va prezenta operatorului băncii actul de identitate
valabil,  în original şi  detaliile  transferului:  denumirea sistemului  de remitere de bani,  codul,
suma şi valuta remiterii de bani, ţara din care s-a expediat remiterea de bani, numele, prenumele
plătitorului*. 

* Pentru detalii suplimentare, accesaţi  Regulile de prestare a serviciilor de remiteri de bani în
cadrul S  RL «BPAY»  .   

Site-ul official “INTEL EXPRESS” www.inteliexpress.com

http://www.inteliexpress.com/
https://www.maib.md/files/file/DOCS/remiteri%20de%20bani/Reguli%20SRB.pdf
https://www.maib.md/files/file/DOCS/remiteri%20de%20bani/Reguli%20SRB.pdf
https://st.bpay.md/bpay/contract/Regulile%20de%20prestare%20a%20serviciilor%20de%20remitere.pdf
https://st.bpay.md/bpay/contract/Regulile%20de%20prestare%20a%20serviciilor%20de%20remitere.pdf


SRL „BPAY” îşi  extinde  în  continuare  capacităţile  de  deservire  avantajoasă  şi  confortabilă  a
utilizatorilor săi prin lansarea de noi servicii. Graţie lansării sistemului de remiteri de bani „RIA Money
Transfer”, utilizatorii SP BPAY au obţinut mai multe opţiuni de a transfera sau primi rapid bani de peste
hotare, fără a fi necesar deschiderea unui cont bancar.

Odată cu lansarea sistemului ,,RIA Money Transfer”, utilizatorii SP BPAY obţin conexiunea cu
aproape 400 mii locaţii din 160 de ţări ale lumii.

• Moneda remiterii de bani – Euro şi Dolarul SUA. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică
cursul valutar stabilit de sistemul Ria Money Transfer; 

• Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe zi per persoană – 3 000 USD/EUR; 
• Comision la expediere – variază de la 1-3% , în dependenţă de ţara destinatară. Comisionul se

achită de către plătitor.
• Termenul de executare a remiterii: 5 - 15 minute; 
• Perioada de validitate a  remiterii  de bani  –  30 zile  din data  efectuării  acesteia  (după care

sistemul returnează automat transferul plătitorului); 
• Codul unic al remiterii de bani – cod unic format 11 cifre (codul PIN din formular) care este

comunicat de beneficiar la bancă pentru primirea remiterii de bani; 
• Anularea/returnarea/ modificarea remiterii de bani poate fi efectuată doar de către operatorul

şi de locaţia care a efectuat expedierea, cu condiţia ca remiterea de bani să fie disponibilă spre
plată  în  soft-ul  sistemului  şi  nu  a  fost  eliberată  beneficiarului.  Anularea,  returnarea  şi
modificarea remiterii de bani se efectuează în baza solicitării scrise a plătitorului şi a actului de
identitate valabil. 

• Modificarea  remiterii  de  bani -  pot  fi  modificate  datele  despre  beneficiarul  plăţii:  nume,
prenume, adresă. 

• Pentru primirea remiterii de bani beneficiarul va prezenta operatorului băncii actul de identitate
valabil,  în original şi  detaliile  transferului:  denumirea sistemului  de remitere de bani,  codul,
suma şi valuta remiterii de bani, ţara din care s-a expediat remiterea de bani, numele, prenumele
plătitorului*. 

* Pentru detalii suplimentare, accesaţi  Regulile de prestare a serviciilor de remiteri de bani în
cadrul   S  RL «BPAY»  .

Site-ul oficial “RIA Money Transfer” http://www.riamoneytransfer.com

http://www.riamoneytransfer.com/
https://www.maib.md/files/file/DOCS/remiteri%20de%20bani/Reguli%20SRB.pdf
https://www.maib.md/files/file/DOCS/remiteri%20de%20bani/Reguli%20SRB.pdf
https://st.bpay.md/bpay/contract/Regulile%20de%20prestare%20a%20serviciilor%20de%20remitere.pdf
https://st.bpay.md/bpay/contract/Regulile%20de%20prestare%20a%20serviciilor%20de%20remitere.pdf


Sistemul  de  remitere  de  bani „Globus”  este  un  sistem internațional  de  transfer  de  bani  care
presupune un transfer rapid, convenabil și sigur de fonduri (cu excepția tranzacțiilor legate de activități
comerciale și de investiții). Puteți oferi întotdeauna sprijin financiar familiei și prietenilor, indiferent de
distanța care vă separă.

Avantajele GLOBUS:
• transferul este fără adrese, adică poate fi primit în orice oraș în care există puncte de servicii 

ale sistemului GLOBUS;
• serviciul este întotdeauna gratuit pentru destinatar;
• mai rapid, mai simplu și mai sigur decât transferul de numerar;
• există un program bonus care vă permite să reduceți tariful pentru trimiterea unui transfer

• Moneda remiterii de bani – USD. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul valutar

stabilit de sistemul „GLOBUS”; 
• Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe zi per persoană: 10.000 USD/EUR; 

• Comision la expediere – de la 1,2% - 1,5% sau valoare fixă, variază în dependenţă de suma

remiterii debani expediate şi ţara destinatară. Comisionul se achită de către plătitor. 
• Termenul de executare a remiterii: 2-10 minute; 

• Perioada  de  validitate a  remiterii  de  bani  –  3  ani,  din  data  efectuării  acesteia  (după  care

sistemul returnează automat transferul plătitorului); 
• Codul unic al remiterii de bani – formatul numărului până la 16 cifre, identificator care este

comunicat de beneficiar la bancă pentru primirea remiterii de bani; 
• Anularea/returnarea/ modificarea remiterii de bani poate fi efectuată doar de către operatorul

şi de locaţia care a efectuat expedierea, cu condiţia ca remiterea de bani să fie disponibilă spre
plată  în  soft-ul  sistemului  şi  nu  a  fost  eliberată  beneficiarului.  Anularea,  returnarea  şi
modificarea remiterii de bani se efectuează în baza solicitării scrise a plătitorului şi a actului de
identitate valabil. 

• Modificarea  remiterii  de  bani -  pot  fi  modificate  datele  despre  beneficiarul  plăţii:  nume,

prenume, adresă. 
• Pentru  primirea  remiterii  de  bani  beneficiarul  va prezenta  operatorului  băncii  actul  de

identitate valabil, în original şi detaliile transferului: denumirea sistemului de remitere de bani,
codul, suma şi valuta remiterii de bani, ţara din care s-a expediat remiterea de bani, numele,
prenumele plătitorului*. 

* Pentru detalii suplimentare, accesaţi  Regulile de prestare a serviciilor de remiteri de bani în
cadrul S  RL «BPAY»  .   

• Site-ul official „Welsend” www.globusbank.com.ua

https://www.maib.md/files/file/DOCS/remiteri%20de%20bani/Reguli%20SRB.pdf
https://www.maib.md/files/file/DOCS/remiteri%20de%20bani/Reguli%20SRB.pdf
https://st.bpay.md/bpay/contract/Regulile%20de%20prestare%20a%20serviciilor%20de%20remitere.pdf
https://st.bpay.md/bpay/contract/Regulile%20de%20prestare%20a%20serviciilor%20de%20remitere.pdf
http://www.welsend.com.ua/

