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Acest document va prezinta informatii despre comisioanele care se percep pentru utilizarea
principalelor servicii legate de contul de plati. Documentul va va ajuta sa comparati aceste
comisioane cu cele percepute pentru alte conturi.
Se pot percepe, de asemenea, comisioane pentru utilizarea serviciilor legate de cont, care nu sunt
incluse in acest document. Informatiile complete pot fi regasite in Lista de Comisioane pentru
persoane fizice.
Un glosar al termenilor utilizati in acest document este disponibil in mod gratuit

Serviciu
Servicii de cont generale
Administrarea contului

Comision

Lunar
Comision anual total

Administrarea contului (Lei)

0* Lei / 5 Lei
0* Lei / 60Lei

Plati (cu excepția cardurilor)
Transfer credit
≤500 Lei – 4.2 Lei
>500≤50.000 Lei – 10.5 Lei
>50.000 Lei – 17.5 Lei

Transfer credit (Plati) interbancar(e) in Lei
(pe canale electronice)
Debitare directa
Debitare directa interbancara
Incasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii
Incasare sume din contul deschis la alt prestator de
servicii (interbancara) in Lei
Carduri si numerar
Furnizarea unui card de debit
Emiterea unui card de debit
[Standard Mastercard]
Administrare card de debit
[Standard Mastercard]
Furnizarea unui card de credit
Emiterea unui card de credit
Administrare card de credit

Serviciul nu este disponibil

≤ 500 Lei – 0* Lei / 2 Lei
> 500 Lei ≤ 50.000 Lei – 0* Lei / 4 Lei
> 50.000 Lei – 0* Lei / 5 Lei

0 Lei
Lunar
Comision anual total

2 Lei
24 Lei

Serviciul nu este disponibil
Serviciul nu este disponibil
1

Serviciu
Retrageri de numerar
Retrageri de numerar in lei de la ATM-ul bancii
Retrageri de numerar in lei de la ATM-ul altor banci
din Romania sau alta tara membra UE
Retrageri de numerar in lei de la ghiseul bancii
Depuneri de numerar

Comision
0 Lei
0 Lei
0 Lei
≤ 500 Lei – 0* Lei / 1 Leu
> 500 Lei – 0* Lei / 2 Lei
≤ 500 Lei – 0* Lei / 1 Leu
> 500 Lei – 0* Lei / 2 Lei

Depuneri de numerar in contul clientului
Depuneri de numerar in alt cont
Descoperit de cont si servicii conexe
Descoperitul de cont
Alte servicii
Ordine de plata programata
Activare servicii de ordine de plata programata in Lei
Internet Banking
Administrare serviciu de Internet banking
[e-bancamea]
Mobile Banking
Administrare Mobile banking
Inlocuire dispozitiv token
Inlocuire dispozitiv token [digipass]
*pentru clientii din categoria vulnerabili

Rata de dobanda:

IRCC** + 8%

0 Lei
Lunar
Comision anual total

2 Lei
24 Lei

Serviciul nu este disponibil
40 Lei

Client vulnerabil = persoana fizica al carui venit lunar nu depaseste echivalentul a 60% din castigul
salarial mediu brut pe economie, previzionat in ultima prognoza macroeconomica, respectiv
prognoza de toamna, publicata de catre Comisia Nationala de Prognoza in anul in curs pentru anul
urmator, sau al carui venit din ultimele 6 luni nu depaseste echivalentul a 60% din castigul salarial
mediu brut pe economie.
**IRCC=Indice de Referinta pentru Creditele acordate Consumatorilor
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