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SUMARUL MODIFICARILOR LISTEI DE TARIFE SI COMISIOANE PERSOANE JURIDICE 
 

 În prezent Începand cu 03 iunie 2022 
2. OPERATIUNI CU NUMERAR 
Retragere numerar 3 3  Sumele  <=  20.000  LEI  (5.000  EUR 

echivalent) se onorează în D. 
Sumele  >  20.000  LEI  (5.000  EUR 
echivalent) anunţate în scrispână la ora 
12:00 se onorează în D+1 după ora 12:00 
se onorează în D+2 

3 Pentru sumele mai mici sau egale cu 25.000 Lei (5.000 EUR echivalent), 
eliberarea numerarului se va onora în aceeași zi, în funcție de disponibilul 
existent în unitatea teritorială a Băncii. Pentru sumele mai mari de 25.000 Lei, 
cererile de retragere numerar primite în ziua curentă (ziua T), până la ora 
12.00, se vor onora în 24 de ore (ziua T+1), iar cele primite după ora 12.00 se 
vor onora în 48 de ore (ziua T+2). Pentru sumele în valută mai mari de 5.000 
EUR (echivalent) şi mai mici sau egale de 10.000 EUR (echivalent), cererile de 
eliberare numerar primite în ziua T până la ora 12.00, se vor onora în 24 de ore 
(ziua T+1), iar cele primite după ora 12.00 se vor onora în 48 de ore (ziua T+2). 
Pentru sumele în valută mai mari de 10.000 Eur (echivalent), cererile de 
eliberare numerar primite în ziua T se vor onora în ziua T+5. 

3. OPERAȚIUNI DE PLATĂ FĂRĂ NUMERAR 
3.1. ORDINE DE PLATĂ ÎN LEI 
Ordine de plată la ghișeele Băncii4 / Ordine de plată prin Internet Banking4 

 4 Menţiuni: 

-Orice altă solicitare ce nu este 
menţionată în listă secomisionează 
cu 10 EUR sau echivalent 

4 Menţiuni: 

- Orice altă solicitare, care nu este menţionată în listă se comisionează cu 
minim 10 EUR sau echivalent; 

3.2.ORDINE DE PLATĂ ÎN VALUTĂ 
Încasări în favoarea clienților 
altor bănci cu spezele suportate 
de ordonator sau beneficiar 
(opțiunea OUR/SHA/BEN) 

0,15% din sumă, 
minim 40 EUR, 
maxim 120 EUR 

Se elimina 

Încasări în favoarea clienților 
BRCI (opțiunea SHA sau BEN) Comisioane bănci corespondente Gratuit + comisioane bănci corespondente (daca e cazul) 

4.2. ACREDITIV 
Emitere / Majorare valoare / 
Prelungire valabilitate 

0,15% min. 100 
EUR / trimestru 

0,25% min. 100 
EUR / trimestru sau fractiune de trimestru, platibil upfront pentru intreaga 
perioada de valabilitate 

Negociere / Plată 0,15% min. 50 EUR / prezentare 0,2% min. 75 EUR / prezentare 
Acreditiv export   

Avizare  Avizare  Avizare ( inclusiv majorare suma ) 
Manipulare documente 0,1% min. 50 EUR / prezentare 0,15% min. 75 EUR / prezentare 
Negociere / Plată 0,15% min. 50 EUR / prezentare 0,15% min. 75 EUR / prezentare 
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Cesiune Acreditiv   

Notificare / Avizare 25 EUR 35 EUR 
4.3. SCRISOARE DE GARANȚIE 

Scrisoare de garanție emisă 
Emitere/Majoarare 
valoare/Prelungire valabilitate 

0,2% min. 50 EUR / trimestru  
 
 

0,25% min. 75 EUR / Trimestru sau fractiune de trimestru, platibil upfront 
pentru intreaga perioada de valabilitate 

Emitere/Majoarare 
valoare/Prelungire valabilitate cu 
cash collateral 

0,1% min. 100 RON/25 EUR/ trimestru 

Emitere/Majoarare 
valoare/Prelungire valabilitate cu 
Titluri de Stat 

0,15% min. 100 RON/25 EUR /trimestru 

Onorare plată 0,15% min. 50 EUR 0,20% min. 75 EUR 
Scrisoare de garanție primită 
Transmitere executare 0,1% min. 50 EUR /prezentare 50 EUR/prezentare 
Transfer 0,1% min. 50 EUR 0,15% min. 50 EUR 
Cesiune scrisoare de garanție 
Notificare / Avizare 25 EUR 35 EUR 
5. OPERAȚIUNI PRIVIND ACȚIONARIATUL 
Transferul proprității acțiunilor 2% din valoarea 

nominală a acțiunilor transferate 
Gratuit 

6. ALTE TARIFE ȘI COMISIOANE 
Consemnare şi confirmare 
capital social 

20 Lei + TVA Gratuit 

Verificare contrapartide 
potențiale tranzacții 
(încasări/plăti) 

 
- 

100 EUR (echiv. Lei) + TVA / contrapartidă 

Interogare RECOM la solicitarea 
clientului 

30 Lei 30 Lei (TVA inclus) 
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PROGRAMUL DE PROCESARE A OPERAȚIUNILOR INTRABANCARE (BRCI - BRCI) 
 

NR. TIP OPERAȚIUNE  OPERATIUNI LA GHIȘEU OPERATIUNI PRIN BRCI iBANKING si BRCI MOBILE 
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Schimburi valutare 
spot standard 

În prezent  
Fără modificări 

Până la ora 17:00 *,** 
În aceeași zi bancară 
După ora 17:00 *,** 
În următoarea zi bancară 

Începand cu 03 
iunie 2022 

 
 
 

Fără modificări 

Până la sfârşitul zilei bancare 10 
În aceeași zi bancară 

 
10 în intervalul 9:00 – 17:00, la cursurile standard de la ghişeele băncii, în limita a 
50.000 EUR (sau echivalent) zilnic. 
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 (ziua bancară T+1 începe dupa sfarsitul zilei bancare T, de obicei 
între orele 20:00- 24:00 în ziua T şi se termină între aceleaşi ore în ziua T+1) 
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Depozite standard 

În prezent  
Fără modificări 

Pana la ora 17:30 
În aceeaşi zi bancară 
Dupa ora 17:30 
În următoarea zi bancară 

Începand cu 03 
iunie 2022 Fără modificări Până la sfârşitul zilei bancare 

În aceeași zi bancară 
 

PROGRAMUL DE PROCESARE A OPERAȚIUNILOR INTERBANCARE (BRCI - ALTĂ BANCĂ) 
 

NR. TIP OPERAȚIUNE  OPERATIUNI LA GHIȘEU OPERATIUNI PRIN BRCI iBANKING si BRCI MOBILE 

1 Ordine de plată de 
mică valoare < 
50.000 RON 

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

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 

Începand cu 03 
iunie 2022 

În intervalul 13:01 – 17:00 
Debitare cont plătitor în aceeaşi zi bancară şi 
creditare bancă beneficiar în ziua bancară 
următoare 

În intervalul 9:00-13:00 
Debitare cont client plătitor şi creditare bancă beneficiar 
în aceeaşi zi bancară 
În intervalul 13:01-16:00 
Debitare cont client plătitor în aceeaşi zi bancară şi 
creditare bancă beneficiar în ziua bancară următoare 
După ora 16:00 
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NR. TIP OPERAȚIUNE  OPERATIUNI LA GHIȘEU OPERATIUNI PRIN BRCI iBANKING si BRCI MOBILE 

    Debitare cont client plătitor şi creditare bancă beneficiar în 
ziua bancară următoare 

2 Ordine de plată de 
marevaloare ≥ 
50.000 RON şi plăţi 
de orice valoare 
ordonate în regim 
de urgență 

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

Până la ora 14:00 
Debitare cont client plătitor şi creditare bancă beneficiar 
în aceeaşi zi bancară 
14:00-17:30 
Debitare cont client plătitor în aceeaşi zi bancară şi 
creditare bancă beneficiar în ziua bancară următoare 
După ora 17:30 
Debitare cont client plătitor şi creditare bancă beneficiar în 
ziua bancară următoare 

Începand cu 03 
iunie 2022 

În intervalul 14:01 - 17:00 
Debitare cont plătitor în aceeaşi zi bancară şi 
creditare bancă beneficiar în ziua bancară 
următoare 

În intervalul 9:00-14:00 
Debitare cont client plătitor şi creditare bancă 
beneficiar în aceeaşi zi bancară 
În intervalul 14:01-16:00 
Debitare cont client plătitor în aceeaşi zi bancară şi 
creditare bancă beneficiar în ziua bancară următoare 
După ora 16:00 
Debitare cont client plătitor și creditare bancă beneficiar 
în ziua bancară următoare 

3 Plăţi valutare în 
Spaţiul Economic 
European în valuta 
Euro (SEPA) 

În prezent  
 
 
Fără modificări 

Până la ora 17:30 
Debitare cont client plătitor în aceeaşi zi bancară şi 
creditare bancă beneficiar în ziua bancară următoare 
După ora 17:30 
Debitare cont client plătitor în aceeaşi zi bancară și 
creditare bancă beneficiar peste două zile 

Începand cu 03 
iunie 2022 

 
 
 
Fără modificări 

În intervalul 9:00-16:00 
Debitare cont client plătitor în aceeaşi zi bancară şi 
creditare bancă beneficiar în ziua bancară următoare 
După ora 16:00 
Debitare cont client plătitor în următoarea zi bancară 
și creditare bancă beneficiar peste două zile bancare 
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NR. TIP OPERAȚIUNE  OPERATIUNI LA GHIȘEU OPERATIUNI PRIN BRCI iBANKING si BRCI MOBILE 

4 Plăţi valutare (care nu 
se încadrează la pct. 3 
– non-SEPA) 

În prezent  
 
 
Fără modificări 

Până la ora 17:30 
Debitare cont client plătitor în aceeaşi zi bancară şi 
creditare bancă beneficiar peste două zile 
După ora 17:30 
Debitare cont client plătitor în aceeaşi zi bancară şi 
creditare bancă beneficiar peste trei zile 

Începand cu 03 
iunie 2022 

 
Fără modificări 

În intervalul 9:00-16:00 
Debitare cont client plătitor în aceeaşi zi bancară şi 
creditare bancă beneficiar peste două zile bancare 
După ora 16:00 
Debitare cont client plătitor în următoarea zi bancară și 
creditare bancă beneficiar peste trei zile bancare 

5 Plăţi valutare 
ordonate în regim 
de urgenţă 

În prezent În intervalul 12:00 - 17:00 
Debitare cont plătitor în aceeaşi zi bancară şi 
creditare bancă beneficiar în următoarea zi 
bancară 

Până la ora 12:00 
Debitare cont client plătitor şi creditare bancă beneficiar 
în aceeaşi zi bancară Intervalul 
12:00 - 17:30 

Debitare cont plătitor în aceeaşi zi bancară şi creditare 
bancă beneficiar în următoarea zi bancară 
După 17:30 
Debitare cont plătitor şi creditare bancă beneficiar în 
următoarea zi bancară 

Începand cu 03 
iunie 2022 

În intervalul 12:01- 17:00 
Debitare cont plătitor în aceeaşi zi bancară şi 
creditare bancă beneficiar în următoarea zi 
bancară 

În intervalul 9:00-12:00 
Debitare cont client plătitor şi creditare bancă beneficiar 
în aceeaşi zi bancară 
În intervalul 12:01 - 16:00 

Debitare cont plătitor în aceeaşi zi bancară şi creditare 
bancă beneficiar în următoarea zi bancară 
După 16:00 

Debitare cont plătitor şi creditare bancă beneficiar în 
următoarea zi bancară 
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