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Acest document vă prezintă informații despre comisioanele care se percep pentru
utilizarea principalelor servicii legate de contul de plăți. Documentul vă va ajuta să
comparați aceste comisioane cu cele percepute pentru alte conturi.
Se pot percepe, de asemenea, comisioane pentru utilizarea serviciilor legate de cont, care
nu sunt incluse în acest document. Informațiile complete pot fi regăsite în Tariful standard
de comisioane practicat de BCR pentru operatiuni, cont curent, carduri, produse si servicii
atasate, operatiuni OTC cu titluri de stat si instrumente financiare emise in state membre
UE, destinate persoanelor fizice.
Un glosar al termenilor utilizați în acest document este disponibil în mod gratuit.

Serviciu

Comision

Plăți (cu excepția cardurilor)
Plati interbancare în Lei

3 Lei*

Încasări interbancare în lei

0 Lei

Carduri și numerar
Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul
altor banci

1% min. 15 Lei

Retrageri de numerar în lei de la ghişeul
băncii

1% min. 15 Lei
0 Lei

Depuneri de numerar în contul clientului

4 Lei

Depuneri de numerar în alt cont

Descoperit de cont și servicii conexe
Descoperitul de cont

Rata de dobândă:

Robor 3M + 13,99%

Alte servicii
Activare servicii de ordine de plată
programată în lei

0 Lei

1

Pachet de servicii

Comision

Pachetul pentru tineri Xteen/Campus BCR,
continand:
- Cont curent în lei;
- Card de debit Visa Electron/ MasterCard
Instant City Card;
- Internet Banking, Mobile Banking şi Phone
Banking;
- Debit direct intra-/interbancar;
- Retrageri de numerar la ATM/ MFM BCR
pentru cardurile de debit incluse în pachet;
- Interogare sold la ATM/ MFM BCR pentru
cardurile de debit incluse în pachet sau prin
Internet şi Mobile Banking;
- Plăti facturi prin Internet/ Mobile Banking sau
la ATM/ MFM BCR sau prin Debit Direct
BCR;
- Plăti intrabancare în lei şi valută prin
Internet/ Mobile Banking BCR.

0 lei/lună

*la care se adauga 0,51 LEI comision BNR pt platile de mică valoare
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