Document de informare cu privire la comisioane
Banca Romana de Credite si Investitii S.A.
Cont curent in EURO
● 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 Lista de tarife si
comisioane Anexa 4-la Conditiile Generale Bancare –Persoane fizice.
● Un glosar al termenilor utilizați în acest document este disponibil în mod gratuit.
Serviciu

Comision

Servicii de cont generale
Administrarea contului
Administrarea contului (EURO)
Plăți (cu excepția cardurilor)

Lunar:
Comision anual total:

3 EURO
36 EURO

Transfer credit
Plati non SEPA 0.10%, min. 5 EURO,
max.250 EURO + speze Swift
 Plati SEPA pentru sume, in echiv. EURO:
• <=50 Lei
1 Leu ( echiv. EURO)
• <=1.000 Lei
3 Lei ( echiv. EURO)
• <50.000 Lei
5 Lei ( echiv. EURO)
• >=50.000 Lei 15 Lei ( echiv. EURO)
 0 EURO + comisioanele bancilor
corespondente, dupa caz

Plăți interbancare în euro*

Încasări interbancare în euro
Numerar
Retrageri de numerar
Retrageri de numerar în euro de la
ghișeul băncii**
Depuneri de numerar

0,5%, min. 2 EURO
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Depuneri de numerar în euro de la
ghișeul băncii





Pentru sume:
<= 5000 EURO
3 EURO
>5000 EUR) si <= 25.000 EURO 10 EURO
>25.000,00 EURO
50 EURO

*Prin BRCI iBANKING / BRCI Mobile
**Pentru sumele <= 25.000 LEI (5.000 EUR echiv.) eliberarea numerarului se va onora în aceeași zi, în
funcție de disponibilul existent în unitatea teritorială a Băncii .
Pentru sumele în LEI > 25.000 LEI, cererile de eliberare de numerar primite în T până la ora 12:00, se vor
onora în 24 de ore (T+1), iar cele primite după ora 12:00 se vor onora în 48 de ore (T+2).
Pentru sumele în valută > 5.000 EUR echiv. şi <= 10.000 EUR echiv.), cererile de eliberare de numerar
primite în T până la ora 12:00, se vor onora în 24 de ore (T+1), iar cele primite după ora 12:00 se vor onora
în 48 de ore (T+2).
Pentru sumele în valută > 10.000 EUR echiv., cererile de eliberare de numerar primite în T, se vor onora în
T+5.
Este posibilă onorarea retragerii în ziua solicitării, în cazul anunţării intenţiei de retragere după ora 12:00 a
zilei anterioare, doar în urma primirii acordului din partea Băncii, iar comisionul de retragere va fi majorat
cu 0,5% faţă de cel standard.
Sumele solicitate şi neridicate se comisionează cu 0,5%, aplicat la suma neridicată.
Nu se comisionează retragerea sumelor reprezentând credite acordate de Bancă.
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