
Bun venit la BCR!
Suntem împreună cu tine la început de drum.

Avem încredere că afacerea ta aflată la început de drum poate să îşi câştige repede locul pe piaţă dacă are banca, partenerii şi 
angajaţii care să creadă în business şi în tine de la început. 

Contează pe noi pentru oferte personalizate la produse, aplicaţii şi servicii care să îţi facă viaţa de antreprenor mai uşoară!

Pentru că ai ales BCR ca partener pentru afacerea ta, primele 12 luni alături de noi vin cu o mulțime de gratuități:

Important!
Oferta este dedicată afacerii tale, dacă aceasta are mai puțin de 12 luni de activitate și este valabilă 1 (un) an de zile de 
la data activării ei. La data expirării ofertei, Banca va activa automat Pachetul BCR Succes Plus* sau Pachetul care a 
înlocuit în oferta BCR acest pachet, cu componentele și costurile standard, conform Tarifului de comisioane pentru 
persoane juridice afișat la ghișeele băncii și pe pagina www.bcr.ro, la data expirării ofertei în baza acordului exprimat 
prin semnarea prezentei oferte privind acceptarea prevederilor contractuale aferente Pachetului și a componentelor 
acestuia, așa cum sunt ele menționate în Cererea-contract de achiziționare produse și servicii bancare și în Condițiile 
generale de funcționare a pachetelor BCR Succes.

*sub condiția activării (i) serviciului Internet Banking și a (ii) deținerii cardului business de debit

Pentru informaţii referitoare la oferta noastră, 
regăseşti mai jos datele mele de contact:

ZERO lei
comision 

în primele

12 luni

Telefon: Reprezentant:

Nume companie:

Data:Email:

Sucursala BCR:

 ZERO lei la deschiderea și administrarea lunară 
a contului

Contul curent GRATUIT

 ZERO lei pentru administrarea cardului de debit

Card de debit GRATUIT

 ZERO lei pentru încasările prin ordine de plată în 
sistem intrabancar (transfer BCR - BCR) şi 
interbancar (transfer alte bănci din România - BCR) 

Încasările în contul curent GRATUIT

 ZERO lei pentru serviciul BCR Alert Plus prin care 
primești SMS sau email pentru intrările de bani și plățile 
efectuate în/din contul curent BCR

BCR Alert Plus GRATUIT

 ZERO lei pentru administrarea serviciului de 
Internet Banking

Internet Banking - Click/Alo
Business 24 Banking BCR

GRATUIT

Tranzacțiile prin Click/Alo
Business 24 Banking BCR

GRATUIT

 ZERO lei pentru tranzacţiile efectuate prin Click/Alo 
Business 24 Banking BCR, cu excepția 
comisioanelor TransFond/BNR

Pachet de semnătură
electronică

23% reducere

 Comunicare rapidă şi sigură cu partenerii şi 
clienţii, păstrând confidenţialitatea şi integritatea 
datelor 
 Depunere online declaraţii fiscale pe portalul 
A.N.A.F., C.N.P.A.S., A.N.O.F.M., C.N.A.S. sau 
documente la Registrul Comerţului

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil non-stop, gratuit din orice reţea naţională.


