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Document de informare cu privire la comisioane 

Banca Romana de Credite si Investitii S.A. 

Cont de plati cu servicii de baza 

 
 

1. SERVICII DE CONT CONSUMATOR 
VULNERABIL 

CONSUMATOR 
NEVULNERABIL 

Deschidere cont Gratuit Gratuit 
Închidere cont Gratuit Gratuit 
Administrare lunară cont Gratuit 5 Lei 
Eliberare extras de cont - lunar Gratuit Gratuit 
Eliberare duplicat extras de cont la cerere 5 Lei 5 Lei 
Modificare specimen de semnătură 5 Lei 5 Lei 
2. OPERAŢIUNI ÎN LEI 
OPERAŢIUNI CU NUMERAR 
Depunere numerar Gratuit Gratuit 
Retragere numerar Gratuit Gratuit 
TRANSFERURI CREDIT 
Operaţiuni intrabancare 
Plăţi Gratuit Gratuit 
Încasări Gratuit Gratuit 

Operaţiuni interbancare 
 

 Primele 10 
operatiuni 

Dupa primele 
10 operatiuni 

 

Plăţi pe suport hârtie    
▪ pentru sume până în 50 Lei Gratuit 2 Lei 2 Lei 
▪ pentru sume până în 1.000 Lei Gratuit 5 Lei 5 Lei 
▪ pentru sume până în 50.000 Lei Gratuit 7 Lei 7 Lei 
▪ pentru sume peste 50.000 Lei 

inclusiv Gratuit 19,5 Lei 19,5 Lei 

▪ în regim de urgenţă (indiferent de 
sumă) / plăţi externe în Lei Gratuit 19,5 Lei 19,5 Lei 
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Plăţi prin BRCI iBanking 
▪ pentru sume până în 50 Lei Gratuit 1 Leu 1 Leu 
▪ pentru sume până în 1.000 Lei Gratuit 3 Lei 3 Lei 
▪ pentru sume până în 50.000 Lei Gratuit 5 Lei 5 Lei 
▪ pentru sume peste 50.000 Lei 

inclusiv Gratuit 15 Lei 15 Lei 

▪ în regim de urgenţă (indiferent de 
sumă) / plăţi externe în Lei Gratuit 15 Lei 15 Lei 

Încasări Gratuit Gratuit Gratuit 
ALTE OPERAŢIUNI 
Anulare plată la solicitarea clientului 
înainte de executarea plăţii 5 Lei 5 Lei  

5 Lei 
Taxă Investigaţii/ Verificare de semnături 10 Lei 10 Lei 10 Lei 

 
 

Notă: 
 
 
Pentru sumele mai mici 20.000 Lei eliberarea numerarului se va efectua în aceeaşi zi, în 
funcţie de disponibilul existent în unitatea teritorială a Băncii. Pentru sumele mai mari 
de 20.000 Lei cererile de eliberare de numerar primite înainte de ora 12:00 se vor onora 
în 24 de ore, cererile primite după ora 12:00 vor fi onorate în termen de 48 de ore. 

 
 
 

PROGRAMUL DE PROCESARE A OPERAŢIUNILOR 
 

OPERAŢIUNI ORDONATE PRIN BRCI iBANKING 

 
NR. 

 
TIP OPERAŢIUNE 

INTRABANCAR 
 

(BRCI – BRCI) 

INTERBANCAR 
 

(BRCI – ALTE BĂNCI) 

 
 
 
 

1. 

 
Ordine de plată 

de mică valoare 
<50.000 RON 

Până la sfârşitul zilei 
bancare: 

 
Debitare cont client 
plătitor şi creditare cont 
client beneficiar în 
aceeaşi zi bancară 

Până la ora 13:00 
 
Debitare cont client plătitor şi creditare bancă beneficiar 
în aceeaşi zi bancară 

 
După ora 13:00 

 
Debitare cont client plătitor în aceeaşi zi bancară şi 
creditare bancă beneficiar în ziua bancară următoare 
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2. 

Ordine de plată 

de mare valoare ≥ 
50.000 RON şi plăţi 
de orice valoare 
ordonate în regim 
de urgență* 

 
Până la sfârşitul zilei 
bancare: 

 
Debitare cont client 
plătitor şi creditare cont 
client beneficiar în 
aceeaşi zi bancară 

Până la ora 14:00 
 
Debitare cont client plătitor şi creditare bancă beneficiar 
în aceeaşi zi bancară 

După ora 14:00 
 
Debitare cont client plătitor în aceeaşi zi bancară şi 
creditare bancă beneficiar în ziua bancară următoare 

Ziua bancară este definită de perioada de timp dintre procesul informatic de „Deschidere de zi” şi cel de 
„Închidere de zi” şi poate fi diferită de ziua calendaristică (de obicei ziua bancară începe între orele 20:00- 
24:00 în ziua D şi se termină între aceleaşi ore în ziua D+1) 

 
OPERAŢIUNI ORDONATE LA GHIŞEU 

 
Nr. 

 
Tip operaţiune 

INTRABANCAR 
 

(BRCI – BRCI) 

INTERBANCAR 
 
(BRCI – ALTE BĂNCI 

 
 
 
 

1. 

 
Ordine de plată 

de mică valoare 
<50.000 RON 

În intervalul 

9:00 -17:30 

Debitare cont client 
plătitor şi creditare cont 
beneficiar în aceeași zi 
bancară 

În intervalul 9:00 -13:00 
 
Debitare cont client plătitor şi creditare cont beneficiar în 
aceeaşi zi bancară 

În intervalul 13:00 – 17:30 
 
Debitare cont plătitor în aceeaşi zi bancară şi creditare 
bancă beneficiar în ziua bancară următoare 

 
 
 
 

2. 

Ordine de plată 

de mare valoare ≥ 
50.000 RON şi plăţi 
de orice valoare 
ordonate în regim 
de urgență* 

În intervalul 

9:00 -17:30 

Debitare cont client 
plătitor şi creditare cont 
beneficiar în aceeaşi zi 
bancară 

În intervalul 9:00 -14:00 
 
Debitare cont client plătitor şi creditare cont beneficiar în 
aceeaşi zi bancară 

În intervalul 14:00 – 17:30 
 
Debitare cont plătitor în aceeaşi zi bancară şi creditare 
bancă beneficiar în ziua bancară următoare 

 


