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      Document de informare cu privire la comisioane 

  
 Banca Romana de Credite si Investitii S.A. 
 Cont curent in Lei 
  

● 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 Contract 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  Lunar:                                                                   5 Lei 
Comision anual total:                                          60 Lei 

Plăți (cu excepția cardurilor) 
Transfer credit 

Plăți interbancare în Lei* 

 1 Leu pentru sume pana in 50 Lei     
  3 Lei pentru sume pana in 1.000  Lei 
  5 Lei pentru sume pana in 50.000 Lei   
 15 Lei pentru sume peste 50.000 Lei inclusiv 
 15 lei in regim de urgenta 

Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii 
Încasări interbancare în Lei 0 Lei 

Retrageri de numerar 

Retrageri de numerar în Lei de la 
ghiseul bancii 0,5%, min. 2 Lei 
Depuneri de numerar 
Depuneri de numerar în contul 
clientului 0 Lei 
Depuneri de numerar in alt cont 0 Lei 

Descoperit de cont și servicii conexe 
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Descoperitul de cont Rata de dobândă:                           IRCC + 8% pe an 

Alte servicii 
Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii 

Incasări interbancare 0 Lei 
Internet Banking 

Administrare Internet Banking Lunar:                                                                0 Lei 
Comision anual total:                                        0 Lei 

Card Mastercard standard debit  
Taxa de emitere card principal 0 Lei 
Taxa de emitere card secundar 10 Lei 
Taxă anuala de administrare card 
principal 40 Lei 

Taxă interogare sold prin intermediul 
ATM 0 Lei 

Taxa de inlocuire card 
  (pierdut/furat/deteriorat) 25 Lei 

Taxa de regenerare PIN 5 Lei 
Comision  de utilizare mijloc de plata 
(card) la ATM-uri din România si 
străinătate pentru retragere numerar 
 

1 Leu 

Comision de utilizare POS-uri din 
Romania si strainatate pentru retragere 
de numerar  

0.5% din suma operatiunii + 2,5 Lei 

Taxa de emitere/reemitere 
card în regim de urgență 

30 Lei 

Curs de schimb valutar pentru 
tranzacții cu cardul 

Curs BNR + 2% 

 
*Plati prin BRCI iBANKING/ BRCI Mobile  

 
 
 
 


