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SECTIUNEA 1 - OPERATIUNI
1. CONTURI CURENTE
Denumire comision/ dobanda
Deschidere cont curent (in lei si/sau in valuta)
Administrare cont curent
Inchidere cont curent (in lei/ sau in valuta)
Administrare cont curent persoane fizice deschis incepand cu
data 01.06.2012
Comisionul se va incasa in data de 26 ale fiecarei luni, pentru
perioada 26 luna anterioara- 26 luna curenta, sau ziua lucratoare
anterioara acestei date in cazul in care ziua de 26 este zi
nelucratoare. In cazul inchiderii contului, comisionul se percepe
pentru intreaga luna in curs, indiferent de data solicitarii
inchiderii,doar daca contul/conturile prezinta rulaj debit sau
credit in luna respectiva.

Nivel comision – lei -

Nivel comision – valuta gratuit
gratuit ( pt. clientii care si-au deschis cont curent inainte de data de 01.06.2012 )
gratuit

2,5 lei/luna/cont.
-Se percepe in cazul in care contul/conturile prezinta rulaj debit sau
credit in luna respectiva exceptand clientii care detin pe cardurile de
debit facilitate de overdraft.

Administrare cont curent persoane fizice pensionare
Administrare cont curent persoane fizice minore
Administrare CON(T)FORT
(Se percepe doar pentru conturile conturile care intregistreaza sold
mai mare decat 1 ron / 0.5 euro in penultima zi lucratoare a lunii).
Eliberare extras de cont
Remitere extras de cont curent prin posta la cererea persoanelor
fizice
Confirmari de solduri din extrase de cont
Eliberarea de duplicate dupa extrasul de cont
Gestionarea contului de evidenta a dividendelor

0,6 EUR/ 1 USD/ 0,4 GBP/ 1 CHF/luna/cont sau pentru alte valute 2,5 lei in
echivalentul valutei contului/luna/cont la cursul BNR.
Se percepe in cazul in care contul/conturile prezinta rulaj debit sau credit in luna
respectiva exceptand clientii care detin pe cardurile de debit facilitate de overdraft.

gratuit
gratuit
1 leu / luna

0,5 € / luna
gratuit
7 lei + TVA aferent
2 lei + TVA
10 lei

gratuit

2. OPERATIUNI CU NUMERAR
Denumire comision
DEPUNERI DE NUMERAR
Depuneri de numerar (lei, EUR, USD, CHF, GBP, HUF)
Depuneri de numerar (alte valute)
Depuneri moneda metalica
RETRAGERI DE NUMERAR
Retrageri de numerar*

Nivel comision – lei -

Nivel comision – valuta gratuit
0,50%
3% asupra monedei metalice depuse

La ghiseul bancii
0,40%, min 2 lei din
suma retrasa

Card de debit lei–ATM propriu
0,20%, min. 0,5 lei din suma
retrasa

La ghiseul bancii EUR, USD
0,40% , min. 2 €/2 $ din
suma retrasa

Eliberari de numerar din ordine de plata primite de la banci corespondente, cecuri bancare de orice fel, sau
din sume depuse in conturi tranzitorii
COMISIOANE SUPLIMENTARE – RETRAGERI DE NUMERAR
Primire/ pastrare genti de numerar
Sumele retrase pentru care se solicita o struct. pe cupiuri preferentiala, diferita de struct. stabilita de BCC
Preschimbarea bancnotelor in lei uzate sau deteriorate cu bancnote in circulatie
Preschimbarea numerarului din cupiuri mici in cupiuri mari
Preschimbarea numerarului din moneda metalica in bancnote
* se aplica inclusiv la retragerile de numerar provenite din conturi inchise.

La ghiseul bancii- alte valute
0,4% din suma retrasa

1,5%, min. 5 €

0,1% din valoare + TVA
2,50% din suma retrasa
gratuit
gratuit
3% asupra monedei metalice preschimbate
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3. OPERATIUNI FARA NUMERAR
OPERATIUNI FARA NUMERAR LEI
Intervale valorice
≤ 100 lei (inclusiv)
100,01 lei - 500 lei

Incasari prin
conturile curente
1,50 lei
3,00 lei

Nivel comision/operatiune
Decontari interbancare
Plati prin conturile
Plati prin conturile curente –
Incasari prin conturile
curente
prin e-SMART
curente
2,01 lei*
1,49 lei*
1,00 lei
3,51 lei*
2,46 lei*
1,00 lei

Decontari intrabancare
Plati prin conturile
Plati prin conturile curente –
curente
prin e-SMART
1,00 lei
0,65 lei
1,00 lei
0,65 lei

500,01 lei - 5.000 lei

5,00 lei

5,51 lei*

3,76 lei*

1,00 lei

1,00 lei

0,65 lei

5.000,01 lei - 20.000 lei

6,00 lei

6,51 lei*

4,41 lei*

1,00 lei

1,00 lei

0,65 lei

20.000,01 lei - 49.999,99 lei

7,00 lei

7,51 lei*

5,06 lei*

3,00 lei

3,00 lei

1,95 lei

16,66 lei**

5,00 lei

5,00 lei

3,25 lei

gratuit

gratuit

≥ 50.000 lei
16,00 lei
22,26 lei**
Orice valoare decontata in regim de urgenta prin
16,00 lei
22,26 lei**
intermediul sist. ReGIS
Plati initiate dupa ora 13:30 pentru decontare prin
comision suplimentar de
sistemul ReGIS in aceeasi zi
urgenta: 10 lei
Efectuarea de plati in sistem STANDING ORDER
*Include un comision BNR pentru sume intre 0 – 49.999,99 lei in valoare de 0,51 lei
**Include un comision BNR pentru sume > 50.000 lei in valoare de 6,00 lei

16,66 lei**
comision suplimentar de
urgenta: 6,5 lei
gratuit

gratuit

Nivel comision/operatiune

OPERATIUNI FARA NUMERAR VALUTA

La ghiseu

Prin BCC e-SMART

*Ordine de plata primite de BCC – incasari
In favoarea clientilor BCC sau in favoarea BCC

Cu clauza BEN sau SHA
Cu clauza OUR

gratuit
12 € - se solicita la ordonator

* se pot primi OP cu clauza BEN si/sau OUR doar in situatiile prevazute in OUG 113/2009
Ordine de plata emise de BCC – plati
In favoarea aceluiasi client

cu conturi deschise la aceeasi/alta unitate BCC
cu conturi deschise la aceeasi unitate BCC
In favoarea altui client
cu conturi deschise la alta unitate BCC
≤ 500 €
500,01 – 1.000 €
Cu clauza SHA
In favoarea clientilor altor banci
1.000,01 – 100.000 €
> 100.000 €
Cu clauza OUR
Comision de urgenta (plati la care ordonatorii solicita executarea platii cu date de valuta TODAY sau TOMORROW)
Speza SWIFT (in tara/in strainatate)
Stornare ordin de plata/ restituire incasare prin BCC transmisa deja clientelei, la cererea (justificata/ autorizata) a
bancilor ordonatoare
Anularea unui ordin de plata (neefectuat)/ Modificarea unui ordin de plata
Servicii pentru clarificarea instructiunilor de plata (incomplete, neclare)
Comisioanele se percep in valuta platii si se calculeaza la cursurile BNR de la data initierii platii.

gratuit
5€
3,25 €
5 € + speza SWIFT
3,25 € + speza SWIFT
10 € + speza SWIFT
6,5 € + speza SWIFT
0,20 %, min.20 € + speza SWIFT
0,13%, min.13 € + speza SWIFT
0,15%, max.2.000 € + speza SWIFT
0,10%, max. 1300 € + speza SWIFT
La com. pentru platile cu clauza SHA se adauga comis. bancilor corespondente (min 6 €, max 100 €)
0.06 % minim 20 € + speza SWIFT
0,039%, min. 13 € + speza SWIFT
18 €/mesaj
11,7 €/mesaj
0,15%, min. 15 €
10 €
10 € + TVA
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4. COMISIOANE AFERENTE CARDURILOR DE DEBIT IN LEI SI VALUTA
Nivel comision/ dobanda
Denumire comision/ dobanda

Comision emitere card principal
Comision emitere card suplimentar (pentru utilizatori)
anuala *
Comision administrare card
lunara **
ATM-urile proprii Euronet

Comision utilizare terminale
ATM / POS pentru numerar:

ATM-urile / POS-urile altor banci din
Romania
ATM-urile / POS-urile altor banci din
strainatate

Comision eliberare miniextras redus la ATM Euronet
Comision tranzactii de plata cu cardul la comercianti
la ATM Euronet
Comision interogare sold
la ATM-urile altor banci
Comision schimbare PIN la ATM Euronet
Comision reinnoire card
Comision deblocare card
Comision inlocuire card pierdut/ furat
Comision inlocuire card deteriorat
Comision regenerare cod PIN
Comision refuz la plata nejustificat
Comision plata facturi utilitati la ATM
Plafon maxim pentru operatiunile de eliberari de numerar de la ATM:
Plafon maxim pentru operatiunile de eliberari de numerar de la POS:
Limită zilnica de plati cu cardul la comercianti (la POS)
Comision administrare overdraft***
Taxa eliberare extras de cont prin Posta*****
Taxa unica pentru servicii prestate la cererea clientului (pentru
facilitatea overdraft) – conform pct.14

Var.1 de comisione
0 lei
0 lei
0 lei
****3 lei

Var.2 de comisioane
0 lei
0 lei
0 lei
****5 lei

Var.1 de comisioane
0 lei
0 lei
0 lei
****4,5 lei

Var.2 de comisioane
0 lei
0 lei
0 lei
****6 lei

MASTERCARD
Standard Euro
Cu CIP
5€
5€
5€
-

1 leu

0 lei

1 leu

0 lei

0,2%, min. 0,2 €

0,35%

2,5 lei

2,5 lei

2,5 lei

2,5 lei

1% + 0,7 €

1,5% +2,5 lei

1% + 3 EUR

1% + 3 EUR

1% + 3 EUR

1% + 3 EUR

1% + 1,5 €

2,5% min. 5 usd

1,5 lei
0 lei
0,5 lei
2 lei
10 lei
0 lei
0 lei
10 lei
10 lei
3 lei
10 lei
0 lei
4.000 lei/zi
7.000 lei /zi
7.000 lei /zi
0 lei
7 lei

1,5 lei
0 lei
0,5 lei
2 lei
10 lei
0 lei
0 lei
10 lei
10 lei
3 lei
10 lei
0 lei
4.000 lei/zi
7.000 lei /zi
7.000 lei /zi
0 lei
7 lei

1,5 lei
0 lei
0,5 lei
2 lei
10 lei
0 lei
0 lei
10 lei
10 lei
3 lei
10 lei
0 lei
4.000 lei/zi
7.000 lei /zi
7.000 lei /zi
0 lei
7 lei

1,5 lei
0 lei
0,5 lei
2 lei
10 lei
0 lei
0 lei
10 lei
10 lei
3 lei
10 lei
0 lei
4.000 lei/zi
7.000 lei /zi
7.000 lei /zi
0 lei
7 lei

0,1 €
0 lei
0,1 €
0,4 €
5€
0 lei
0 lei
5€
4€
1€
10 €
0 lei
1.500 €/zi
1.500 €/zi
1.556 €/zi

248 lei (TVA inclus)

248 lei (TVA inclus)

248 lei (TVA inclus)

248 lei (TVA inclus)

0,2 lei
0 lei
1 leu
1,8 lei
20 lei
0 lei
10 lei
23 lei
20 lei
3 lei
10 lei
0 lei
6000 lei/zi
7.000 lei /zi
7.000 lei /zi
0 lei
7 lei
248 lei (TVA inclus)

MASTERCARD Traditii

MASTERCARD Traditii cu token

MASTERCARD
Debit Gold
Cu CIP
Gratuit
20 lei
****15 lei

* se percepe proportional cu perioada din an utilizata, la finele anului de administrare sau la data anularii cardului – daca este anterioara expirarii anului de administrare)
** se incaseaza in penultima zi a lunii, in cursul anului, iar la sfarsitul anului in ultima zi din an.
*** se incaseaza in ultima zi calendaristica din luna, se aplica tuturor beneficiarilor de overdraft
**** Administrare card de debit Mastercard Traditii, Mastercard Traditii cu token, Master Card Debit Gold atasat
la un cont curent (se percepe numai pentru conturile care prezinta rulaj in luna respectiva, peste nivelul
Comisioanele de administrare lunara se incaseaza in penultima zi a lunii, in cursul anului, iar la sfarsitul anului in
comisionului de administrare perceput conform Listei, din care se exclud operatiunile care se deruleaza prin
ultima zi din an.
conturile aceluiasi client.). Nu este considerat rulaj, debitarea conturilor prin taskurile de comisioane si taskurile
de recuperare restante.
*****In situatia in care clientul opteaza pentru transmiterea extrasului de cont doar prin posta, acesta va primi lunar un extras de cont gratuit, urmand ca orice alta transmitere de extras cont ulterioara sa fie taxata conform tarif.
NOTE: Nivelul comisioanelor mentionate mai sus se aplica pentru cardurile emise începând cu data modificarii lor.
Pentru cardurile emise anterior datei intrării in vigoare a prezentului tarif se aplica comisioanele practicate de Banca la data emiterii respectivelor carduri.
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5. PACHETE DE PRODUSE
Pachet

Abonamentul lunar/pachet

PACHETUL CONTe*
4 lei
PACHETUL e-SMART
10 lei
PACHETUL ONLINE
17 lei
PACHETUL GOLD
21 lei
PACHETUL STUDENTIe
8 lei
*NOTA: pentru clientii de tip bugetar costul de administrare lunara al pachetului CONTe este 0 lei

6. COMISIOANE PENTRU serviciul BCC e-SMART
Denumire comision
Nivel comision
Abonament lunar*
3 lei
Garantie digipass
85 lei
Inlocuire digipass pierdut/deteriorat din vina clientului
24 USD (TVA inclus) la cursul de zi BNR
Alte servicii: administrare serviciu BCC e-SMART, instalare mToken Carpatica, consultare a clientilor bancii a bazei de date CIP (BCC), vizualizare extrase
cont (lei, valuta), transferuri bancare efectuate intre conturile aceluiasi client deschis la o unitate BCC, constituirea de depozite, schimburi valutare intre
gratuit
conturile aceluiasi client
*Abonamentul lunar se percepe numai pentru clientii care prezinta rulaj in luna respectiva peste valoarea abonamentului lunar.Pentru clientii care nu au cont curent in lei, abonamentul lunar se va percepe din primul
cont in valuta deschis, in echivalentul in valuta al contului respectiv, la cursul de schimb al bancii.
Nu este considerat rulaj, debitarea conturilor prin taskurile de comisioane si taskurile de recuperare restante.

7. ORDINE DE PLATA CONDITIONATE/ CECURI IN VALUTA
Denumire comision
ORDINE DE PLATA CONDITIONATE EMISE
Emitere OPC
Modificare
Anulare
ORDINE DE PLATA CONDITIONATE PRIMITE
Avizare primire OPC
Avizare
CECURI IN VALUTA
Remitere cec in valuta la incasare
Cecuri in valuta neonorate
Speza SWIFT

Nivel comision
0,20%, min. 85 lei/ 20 € + speze SWIFT
100 lei/ 25 € + speze SWIFT
100 lei/ 25 € + speze SWIFT

modificare
anulare

0,10%, min. 200 lei/ 50 €
100 lei/ 25 €
100 lei/ 25 €
1%, min. 5 €/cec –max. 100 €/cec
5 €/ cec restituit + comisioane banci corespondente
18 €/ mesaj

Precizari: Toate comisioanele, spezele si diferentele de curs valutar percepute de bancile corespondente ale BCC pentru operatiuni cu cecuri si carduri din ordinul si in favoarea
clientilor BCC, vor fi suportate de acestia.

5

8. ALTE SERVICII PRESTATE DE BANCA
Denumire comision

Evaluarea bunurilor imobile pentru garantarea creditelor acordate de banca

Confirmari dupa specimenul de semnaturi solicitate de titularii de cont
Transmiterea prin fax a operatiunilor bancare (OPH, OPHT, borderou cu cecuri) la solicitarea clientului
Transmiterea prin fax a diverselor mesaje solicitate de clienti (confirmari de acreditive, corespondenta, etc.)
Acordarea de consultanta de specialitate pentru evaluare/expertizare garantii
Consultarea la cererea clientilor bancii a bazei de date CIP
Colectarea si transportul numerarului de la clienti, cu mijloacele bancii sau ale prestatorului, precum si
transportul numerarului de la banca la sediul titularilor de cont, la solicitarea acestora
Comision posta rapida
Comision mandat postal, remitere diverse efecte
Remitere cec barat la incasare

Nivel comision
Rapoarte de evaluare apartamente 1 camera (inclusiv garsoniere) -> min 200 RON +TVA
Rapoarte de evaluare apartamente (2 si mai multe camere) -> min 300 RON +TVA
Rapoarte de evaluare pentru case sau vile -> min 350 RON + TVA
Rapoarte de evaluare pentru terenuri intravilan -> min 300 RON + TVA
Rapoarte de evaluare pentru terenuri extravilan -> min 400 RON + TVA
Rapoarte de evaluare pentru spatii comerciale(birouri, spatii de prezentare, magazine) -> min 600 RON + TVA
Rapoarte de evaluare pentru hale, construcţii industriale si alte tipuri de clădiri -> min 800 RON +TVA
10 lei/document + TVA
3 lei pentru fiecare transmisie + TVA
3 lei/ pagina + TVA
20 lei/persoana/ora + TVA
10 lei /cerere + TVA
Colectare: Negociere de la caz la caz
Transport la titular: Negociere de la caz la caz
conform tarif practicat de DHL + TVA
tariful postal in vigoare + TVA
3 lei/document
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SECTIUNEA 2 – PRODUSE DE ECONOMISIRE SI PLASAMENTE:
9. COMISIOANE AFERENTE DEPOZITELOR SI PACHETULUI FINANCIAR MIXT - lei si valuta –
DEPOZITE*

Depozit Pensia Plus

PACHET FINANCIAR MIXT

Constituire

Denumire comision

gratuit

gratuit

gratuit

Depunere numerar in depozit, ulterior
constituirii (unde e cazul)

gratuit

gratuit

gratuit

Inainte/dupa data
scadentei

Retragere numerar in
cazul lichidarii
depozitului

la data scadentei

0,4% din suma retrasa, min 2 lei / 2 € / 2 $

0,4% din suma retrasa,
min 2 lei / 2 € / 2 $

gratuit pentru depozitele clasice la termen si produsele originale, ajunse la
scadenta, cu exceptia depozitului Exclusiv Negociat. (sume provenite din capital
si/sau dobanda)

gratuit
(sume provenite din
capital si/sau dobanda)

0,4% din suma retrasa,min. 2 lei
gratuit
(sume provenite din capital si/sau dobanda)

Retragerile de numerar reprezentand dobanda aferenta depozitelor cu plata dobanzii la intervale periodice de timp, nu se comisioneaza daca acestea au loc in ziua virarii
dobanzii in contul curent.
Retragerile de numerar aferente certificatelor de depozit, rascumparate la scadenta şi după scadenţă, nu sunt comisionate.
Retragerile de numerar aferente depozitelor BROKEN constituite anterior datei de 15.09.2010, pe o perioadă mai mare sau egală de 3 luni, ajunse la scadenţă, nu sunt
comisionate dacă au loc în ziua scadenţei.

Viramente intrabancare intre clientii BCC pentru subscrierea unitatilor de fond asociate Pachetului Financiar MIXT

gratuit

* Depozite la care se aplica comisioanele de mai sus: Depozit la termen cu plata dobanzii lunar, Depozit la termen cu plata dobanzii la scadenta, Depozit Sibiu 2007, Depozitul Flexibil, SMART KID, Depozitele retrase din
portofoliu.

10. TITLURI DE STAT
Denumire comision
Pentru clientii nebancari:
b) Piata primara:
Participare in numele clientului (intermediere oferta)
b) Piata secundara:
Operatiuni cu titluri de stat
c) taxa de deschidere cont de evidenta titluri
d) eliberare extras de cont de evidenta titluri
e) efectuarea blocarilor/deblocarilor in conturile de evidenta de titluri de stat
f) comision de custodie
- catre intermediarii pietei titlurilor de stat;
g) comision pentru
transferul titlurilor:
- catre persoane juridice, clienti/nonclienti ai BCC

Nivel comision – lei -

Nivel comision – valuta -

100 RON + comision BNR (pentru oferte acceptate)
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
0,10% aplicat la valoarea nominala totala a transferului + TVA
1,75% aplicat la valoarea nominala totala a transferului + TVA

7

SECTIUNEA 3 – PRODUSE DE CREDITARE
11. COMISIOANE AFERENTE CREDITELOR – lei si valuta –

A. LEI
Denumire Comision
Comision de administrare credit
Comision de analiza dosar de credit

Comision de
rambursare
anticipata

Perceput in perioada in care
rata dobanzii aferente
creditului este fixa **

Creditul pentru investitii imobiliare
Creditul de consum cu garantii reale
Creditul de consum fara garantii reale
0
0
0
500 lei/dosar*
500 lei/dosar*
100 lei/dosar*
1% din valoarea creditului rambursată anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea
contractului de credit este mai mare de un an (fara a depasi totalul de dobanda platibila in cazul nerambursarii anticipate pana la
finalizarea creditarii)
0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea
contractului de credit nu este mai mare de un an (fara a depasi totalul de dobanda platibila in cazul nerambursarii anticipate pana la
finalizarea creditarii)
0
0
0

credit cu dobanda variabila
Comision pentru servicii prestate la cererea
clientului (mai putin pentru creditele
248 lei (TVA inclus)
248 lei (TVA inclus)
OneSmart) - conform pct.14
NOTA: Nu se percepe comision de retragere pentru sumele trase din credit.
* Comisionul de analiza dosar de credit se percepe doar in cazul acordarii creditului. In cazul creditelor de consum cu garantii reale precum si in cazul creditelor de consum fara
garantii reale acesta poate fi retinut din suma aprobata a creditului cu respectarea destinatiei creditului mentionata in fisele de produs
**Daca rambursarea anticipata intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului nu este fixă, nu se percepe comision de rambursare anticipata.

B. VALUTA
Denumire Comision
Comision de administrare credit
Comision de analiza dosar de credit

Comision de
rambursare
anticipata

Perceput in perioada in care
rata dobanzii aferente
creditului este fixa **

Creditul pentru investitii imobiliare
Creditul de consum cu garantii reale
Creditul de consum fara garantii reale
0
0
0
100 euro/dosar*
100 euro/dosar*
50 euro/dosar*
1% din valoarea creditului rambursată anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea
contractului de credit este mai mare de un an (fara a depasi totalul de dobanda platibila in cazul nerambursarii anticipate pana la
finalizarea creditarii)
0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea
contractului de credit nu este mai mare de un an (fara a depasi totalul de dobanda platibila in cazul nerambursarii anticipate pana la
finalizarea creditarii)
0
0
0

credit cu dobanda variabila
Comision pentru servicii prestate la cererea
clientului (mai putin pentru creditele
75 euro (TVA inclus)
75 euro (TVA inclus)
OneSmart) - conform pct.14
NOTA: Nu se percepe comision de retragere pentru sumele trase din credit.
* Comisionul de analiza dosar de credit se percepe doar in cazul acordarii creditului. In cazul creditelor de consum cu garantii reale precum si in cazul creditelor de consum fara
garantii reale acesta poate fi retinut din suma aprobata a creditului cu respectarea destinatiei creditului mentionata in fisele de produs.
**Daca rambursarea anticipata intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului nu este fixă, nu se percepe comision de rambursare anticipata.
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12. COMISIOANE AFERENTE CARDURILOR DE CREDIT – lei –
Nivel comision / dobanda
Denumire comision/ dobanda

Visa Classic

Visa SMART

MasterCard wwShopPing

Cu Cip

Cu cip

Cu cip

Taxa emitere card principal
30 lei
30 lei
gratuit
Taxa emitere card suplimentar (pentru utilizatori)
30 lei
30 lei
gratuit
anuala *
40 lei
40 lei
Taxa administrare card
lunara **
12,9 lei
ATM-urile Euronet
1%, min. 5 lei
1%, min. 5 lei
2% min. 10 lei
Taxa utilizare terminale ATM /
ATM-urile / POS-urile altor banci din Romania
1,5% + 5 lei
1,5% + 5 lei
3%+ 10lei
POS pentru numerar:
ATM-urile / POS-urile altor banci din strainatate
1,5% + 3 €
1,5% + 3 €
3%+6 EUR
Taxa eliberare miniextras redus la ATM Euronet
1 leu
1 leu
1 leu
Taxa eliberare extras de cont la ghiseul Bancii
gratuit
gratuit
gratuit
Taxa eliberare extras de cont prin Posta***
7 lei
7 lei
7 lei
gratuit
gratuit
Comision tranzactii de plata cu cardul la comercianti
gratuit
ATM Euronet
1 leu
1 leu
1 leu
Comision interogare sold
ATM altor Banci
1,8 lei
1,8 lei
1.8
Schimbare PIN la ATM Euronet
10 lei
10 lei
10
Taxa reinnoire card
gratuit
gratuit
gratuit
Comision deblocare card
5 lei
5 lei
5
Taxa inlocuire card pierdut/ furat/
26 lei
26 lei
26 lei
20 lei
20 lei
20 lei
Taxa inlocuire card deteriorat
6 lei
6 lei
6 lei
Taxa regenerare cod PIN
10 lei
10 lei
10
Refuz la plata nejustificat
Plata facturi utilitati la ATM
gratuit
gratuit
gratuit
Plafon maxim pentru operatiunile de eliberari de numerar de la ATM:
7.000 lei/zi
7.000 lei/zi
7.000 lei/zi
Plafon maxim pentru operatiunile de eliberari de numerar de la POS:
7.000 lei/zi
7.000 lei/zi
7.000 lei/zi
Limită zilnica de plati cu cardul la comercianti (la POS)
7.000 lei/zi
7.000 lei/zi
7.000 lei/zi
Comision unic pentru servicii prestate la cererea clientului – conform pct.14
248 lei (TVA inclus)
* se percepe proportional cu perioada din an/luna utilizata, la finele anului /lunii de administrare sau la data anularii cardului – daca este anterioara expirarii anului /lunii de administrare)
* *se percepe numai pentru conturile care prezinta rulaj in luna respectiva, peste nivelul taxei de administrare perceput conform Listei, din care se exclud operatiunile care se deruleaza
prin conturile aceluiasi client..
***In situatia in care clientul opteaza pentru transmiterea extrasului de cont doar prin posta, acesta va primi lunar un extras de cont gratuit, urmand ca orice alta transmitere de extras
cont ulterioara sa fie taxata conform tarifului.

9

13. COMISIOANE SERVICIU SMS ALERT – lei –
DENUMIREA SERVICIULUI BANCAR

NIVEL COMISION
Abonament lunar serviciu SMS Alert*

Carduri Debit in RON

Alertare personalizata

Alertare integrala
Carduri Debit in EUR

Alertare personalizata

Alertare integrala
Carduri Credit

Alertare personalizata

Alertare integrala
*transmitere informatii prin SMS privitor la tranzactiile efectuate cu cardul

5 lei
8 lei
1 euro
2 euro
5 lei
8 lei

14. COMISIONUL PENTRU SERVICII PRESTATE LA CEREREA CLIENTULUI
Se percepe la produsele: card debit-facilitate overdraft, card de credit, credite lei si valuta , pentru urmatoarele servicii prestate de Banca la cererea clientului:
-

eliberarea de acorduri pentru ridicarea interdictiilor de : instrainare/ grevare/ inchiriere/ dezmembrare/ alipire/ construire/ demolare/ restructurare/ amenajare/
constituire drepturi reale;

NOTA:
Operatiunile care nu sunt prevazute in prezenta Lista de taxe, comisioane si dobanzi, precum si serviciile suplimentare solicitate de clientii bancii, vor fi tarifate in mod
separat, banca rezervandu-si dreptul de a stabili comisioanele in functie de complexitatea operatiunilor/serviciilor respective.
La calcularea comisionului fracţia de până la 0,5 se neglijează, iar cea peste 0,5 se rotunjeşte la unitate, indiferent de monedă.
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