GLOSAR
conținând lista celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți si definițiile
acestora
Nr.
crt.

Categorie de
servicii /
servicii
semnificative
Administrarea
contului
Administrarea
contului (Lei)

Servicii semnificative
(denumirea
comerciala practicată
BRCI)
Administrare lunara
cont curent
Administrare lunara
cont curent Lei

2

Administrarea
contului
(EURO)

Administrare lunara
cont curent Eur

Serviciu oferit de BRCI prin care se asigura
functionarea contului in euro deschis clientului
in vederea efectuarii operatiunilor de plata.

3

Administrare
internet banking

Administrare BRCI
iBANKING

B

Descoperitul de Descoperit de cont
cont

4

Descoperitul de
cont

Descoperit de cont

C

Transfer
Credit
Plăți
interbancare în
lei

Transferuri

Serviciu oferit de BRCIprin care se pune la
dispozitia clientului un instrument de plata cu
acces la distanta de tipul internet banking in
vederea efectuarii operatiunilor de plata ale
clientului.
Definitie: BRCI și clientul convin în prealabil că
clientul poate împrumuta bani atunci când nu
mai există bani pe cont. Acordul stabilește suma
maximă care poate fi împrumutată și dacă există
taxe și dobânzi care trebuie achitate de client.
BRCI și clientul convin în prealabil că clientul
poate împrumuta bani atunci când nu mai există
bani pe cont. Acordul stabilește suma maximă
care poate fi împrumutată și dacă există taxe și
dobânzi care trebuie achitate de client.
BRCI transferă bani, în baza unei instrucțiuni
date de client, din contul clientului în alt cont.
Serviciu oferit de BRCI prin care se transfera o
suma de bani din contul in lei al clientului in
contul beneficiarului platii deschis la un alt
prestator de servicii de plata, in baza
instructiunii date de client pe canale electronice

A
1

5

Plati prin BRCI
iBANKING

Definitie

Furnizorul contului administrează contul în
scopul utilizării de către client.
Serviciu oferit de BRCI prin care se asigura
functionarea contului in lei deschis clientului in
vederea efectuarii operatiunilor de plata.
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Nr.
crt.

Categorie de
servicii /
servicii
semnificative
Plăți
interbancare în
euro

Servicii semnificative
(denumirea
comerciala practicată
BRCI)
Plati prin BRCI
iBANKING

D

Retrageri de
numerar

Ridicari numerar

7

Retrageri de
numerar în lei
de la ghiseul
bancii
Retrageri de
numerar în euro
de la ghiseul
bancii
Depuneri de
numerar
Depuneri de
numerar in
contul clientului

Ridicare numerar in
Lei

Serviciu oferit de BRCI prin care se asigura
clientului posibilitatea retragerii de numerar din
contul deschis in lei la ghiseul bancii sale.

Ridicare numerar in
EUR

Serviciu oferit de BRCI prin care se asigura
clientului posibilitatea retragerii de numerar din
contul deschis in euro la ghiseul bancii sale.

Depunere numerar

Depunere de numerar in contul clientului

Depunere numerar

Serviciu oferit de BRCI prin care se asigura
clientului posibilitatea alimentarii cu numerar a
contului său deschis in lei.

10

Depuneri de
numerar in alt
cont

Depunere numerar

Serviciu oferit de BRCI prin care se asigura
clientului posibilitatea alimentarii cu numerar a
contului în lei al unei alte persoane.

F

Încasări
interbancare

Incasari

11

Încasări
interbancare în
lei

Incasari

12

Încasări
interbancare în
euro

Incasari

BRCI încasează bani pentru un client al băncii
dintr-un cont deschis la un alt prestator de
servicii de plată, în baza instrucțiunilor acesteia
din urmă.
BRCI încasează bani pentru un client al băncii
dintr-un cont deschis la un alt prestator de
servicii de plată, în baza instrucțiunilor acesteia
din urmă.
BRCI încasează bani pentru un client al băncii
dintr-un cont deschis la un alt prestator de
servicii de plată, în baza instrucțiunilor acesteia
din urmă.

6

8

E
9

Definitie

Serviciu oferit BRCI prin care se transfera o
suma de bani din contul in euro al clientului in
contul beneficiarului platii deschis la un alt
prestator de servicii de plata, in baza
instructiunii date de client pe canale electronice
Definitie: Serviciu oferit de BRCI prin care se
asigura clientului posibilitatea retragerii de
numerar din contul deschis in lei/euro.
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