LISTĂ DE TARIFE ŞI COMISIOANE
ANEXA 4 - la Conditiile Generale Bancare - Persoane fizice

CONTURI ȘI OPERAȚIUNI

TERMENI APLICABILI DE LA DATA DE 01.10.2020
1. SERVICII DE CONT
Deschidere cont
Închidere cont
Administrare lunară cont curent *
▪ Lei
▪ Euro
▪ USD
▪ GBP
Eliberare extras de cont lunar
Eliberare duplicat extras de
cont la cerere
Modificare specimen de
semnătură
2. OPERAȚIUNI CU NUMERAR
2.1. OPERAȚIUNI ÎN LEI
Depunere numerar
Retragere numerar1

Gratuit
Gratuit
5 Lei
1,5 Euro
2 USD
1,5 GBP
Gratuit
5 Lei
5 Lei

Gratuit
0,5% min. 2 Lei

2.2. OPERAȚIUNI ÎN VALUTĂ
Depunere
Pentru sume:
numerar
▪ <= 5.000,00 Euro:

3 Euro

▪ între 5.000,01 Euro –
25.000,00 euro:
10 Euro
▪ > 25.000,00 Euro:
50 Euro
0,5%, min. 2 Euro
Retragere numerar1
3. TRANSFERURI
3.1. TRANSFERURI ÎN LEI
Operaţiuni intrabancare
Încasări
Plăţi
Operaţiuni interbancare
Încasări
Plăţi pe suport hârtie
▪ <= 50 Lei
▪ <= 1.000 Lei
▪ <= 50.000 Lei
▪ > 50.000 Lei
▪ în regim de urgenţă
(indiferent de sumă) / plăţi
externe în Lei (SEPA)

Gratuit
Gratuit
Gratuit
2 Lei
5 Lei
7 Lei
19,5 Lei
19,5 Lei

Plăţi prin BRCI iBanking
▪ <= 50 Lei
▪ <= 1.000 Lei
▪ <= 50.000 Lei
▪ > 50.000 Lei
▪ în regim de urgenţă
(indiferent de sumă) / plăţi
externe în Lei
Alte servicii - operațiuni în lei
Anulare plată la solicitarea
clientului înainte de
executarea plăţii
Taxă Investigaţii/ Verificare de
semnături
3.2. TRANSFERURI ÎN VALUTĂ
Operaţiuni intrabancare
Încasări
Plăţi pe suport hârtie / prin BRCI
iBanking / între conturile aceluiași
client

1 Leu
3 Lei
5 Lei
15 Lei
15 Lei

5 Lei
10 Lei

Gratuit
Gratuit

Operaţiuni interbancare2
Încasări
Gratuit
Plăţi pe suport hârtie
Plăţi non SEPA
0,15%, min. 10 Euro, max.
500 Euro + speze Swift
Plăţi SEPA3 pentru sume, in echivalent Euro:
▪ <= 50 Lei
2 Lei (echiv. Euro)
▪ <= 1.000 Lei
5 Lei (echiv. Euro)
▪ <= 50.000 Lei
7 Lei (echiv. Euro)
▪ > 50.000 Lei
19,5 Lei (echiv. Euro)
Taxa de urgență
▪ Plăți non-SEPA
50 Euro
▪ Plăți SEPA în
19,5 Lei
lei sau euro
(echiv. Euro)
Plăţi prin BRCI iBanking
Plăţi non SEPA
0,10% min. 5 Euro, max. 250
Euro +speze Swift
3
Plăţi SEPA pentru sume, in echivalent 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)

* Zero Administrare lunară cont curent in cazul constituirii sau deținerii unui depozit > 5000 Lei sau echivalent in EUR
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Taxa de urgență
▪ Plăți non-SEPA
▪ Plăți SEPA în
Lei sau Euro

5. LIMITE APLICABILE INSTRUCȚIUNILOR PRIN
ALTE CANALE DECÂT GHIȘEU ȘI BRCI iBANKING
Telefon / Fax /
Zero
E-mail
(nu sunt permise tranzacții)

50 Euro
15 Lei
(echiv. Euro)

Alte servicii - operațiuni în valută
Speze swift plată (aplicabile
20 Euro
doar pentru platile non3
SEPA )
Anulare plată la solicitarea
clientului înainte de
5 Euro
executarea plăţii
Anulare plată la solicitarea
25 Euro
clientului ulterior executării
plăţii
Taxă Investigaţii/ Verificare de
25 Euro
semnături
Remitere la încasare cecuri
0,15%, min. 25
Euro
Taxa Investigaţii cecuri remise
5 Euro
la încasare
4. ORDIN DE PLATĂ CONDIȚIONAT
4.1. ORDIN DE PLATĂ CONDIȚIONAT ÎN LEI
Emitere ordin de plată
condiţionat pentru
Gratuit
refinanţare
Emitere ordin de plată
200 Lei
condiţionat
Modificare/ Anulare ordin de
100 Lei
plată condiţionat emis
Procesare ordin de plată
19,5 Lei
condiţionat emis
Avizare ordin de plată
300 Lei
condiţionat primit
4.2. ORDIN DE PLATĂ CONDIȚIONAT ÎN VALUTĂ
Emitere ordin de plată
Gratuit
condiţionat pentru
refinanţare
Emitere ordin de plată
50 Euro
condiţionat
Modificare/ Anulare ordin de
30 Euro
plată condiţionat emis
Procesare ordin de plată
Operaţiuni
condiţionat emis
interbancare pe
suport hârtie
Avizare ordin de plată
80 Euro
condiţionat primit

Note:
Pentru sumele mai mici de 5.000 Euro şi 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 5.000 Euro şi 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.
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 part1ea
Băncii, iar comisionul de retragere va fi majorat cu 0,5%
faţă de cel standard.
Sumele solicitate şi neridicate se comisionează cu 0,25%,
aplicat la suma neridicată.
Nu se comisionează retragerea sumelor reprezentând
credite acordate de Bancă. Nu se comisionează retragerea
sumelor reprezentând principal şi dobândă provenind din
orice fel de depozite la termen în ziua scadenţei şi în ziua
bancară imediat următoare.
1

Băncile corespondente pot percepe comisioane/speze
suplimentare ce vor fi suportate de către client.
2

Pentru ca o plata sa poata fi transmisa in sistem SEPA, este
necesar ca valuta plății sa fie Euro, comisioanele sa fie de tip
SHA, destinatia plății să fie o țară din zona Euro sau din
Uniunea Europeana, iar banca beneficiarului plății să fie
participant SEPA la casa de compensare Equens.

3

Pentru transmiterea prin curier a documentelor la
solicitarea clientului, se va aplica preţul practicat de
prestatorul de servicii de curierat.
4
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Cardul MasterCard Standard Debit

Eliberare numerar în regim de
urgență
Curs de schimb valutar pentru
tranzacții cu cardul
Taxă recuperare card

TERMENI APLICABILI DE LA DATA DE 23.12.2020
TARIFE ȘI COMISIOANE
Taxa de emitere card principal
Taxa de emitere card
secundar1
Taxa administrare lunara cont
curent, aferent cardului
Taxa anuală de administrare
card principal/secundar2
Taxa de inlocuire card
(pierdut/furat/deteriorat)
Taxa reemitere card
(schimbare nume) cu sau fără
generare PIN nou
Taxa înlocuire card la expirare
Taxa de regenerare PIN
Taxa de schimbare PIN
Taxa modificare limite
tranzacționare
Taxa de blocare card
Taxa interogare sold prin
intermediul ATM
Comision pentru operațiuni la
comercianți din România si
străinătate*
Comision de utilizare mijloc
de plată (card) la ATM-uri din
România si strainatate pentru
retragere numerar
Comision utilizare POS-uri din
România si strainatate pentru
retragere numerar
Comision pentru formulare
contestație nejustificată a
tranzacțiilor
Taxa de emitere/reemitere
card în regim de urgență
Taxa livrare extras de cont
prin curier (overdraft)
Taxa extras duplicat listat
aferent cardului debit cu
overdraft
Serviciul Alerte SMS (opțional)
Servicii în regim de urgență, în
strainătate, prin intermediul
MasterCard
Înlocuire card în regim de
urgență

Gratuit
10 Lei

LIMITE DE TRANZACȚIONARE
DOMESTIC
Valoare tranzactii POS
comerciant+ecommerce/zi
Valoare tranzacții retragere
numerar ATM/zi
Valoare tranzacții POS,
cashback/zi
Numărul de tranzacții la POS
comercianti+ecommerce/zi
Numărul de tranzacții
retragere numerar ATM/zi
Numărul de tranzacții POS,
cashback/zi

Gratuit
40 Lei
25 Lei
25 Lei
Gratuit
5 Lei
Gratuit
Gratuit
Gratuit

INTERNAȚIONAL
Valoare tranzactii POS
comerciant+ecommerce/zi
Valoare tranzacții retragere
numerar ATM/zi
Valoare tranzacții POS,
cashback/zi
Numărul de tranzacții la POS
comercianti+ecommerce/zi
Numărul de tranzacții
retragere numerar ATM/zi
Numărul de tranzacții POS,
cashback/zi

Gratuit
Gratuit

1 Leu
0,5% din suma
operațiunii + 2,5
Lei
35 Lei
30 Lei
5 Lei / lună
5 Lei /
transmitere
5 Lei / lună
NA
NA

NA
Curs BNR + 2%
NA

10.000 Lei
5.000 Lei
10.000 Lei
10
10
10

10.000 Lei
5.000 Lei
10.000 Lei
10
10
10

*Pentru cardurile de debit, comisionul aplicat pentru
tranzacțiile de retragere numerar la comercianți - cashback
se aplică, comisionul pentru operațiuni la comercianți din
România și străinătate.
1

Taxa de emitere card secundar: se percepe în ziua emiterii
cardului din contul curent atasat cardului.

Taxa anuală de administrare card principal/secundar: se
percepe în ziua activării cardului, din contul curent atașat
cardului. pentru un an calendaristic de la activarea cardului.
Următoarele taxe anuale de administrare se vor percepe la
12 luni (la aniversare) de la înregistrarea primei taxe anuale
de administrare card. În cazul în care cardul este închis
înainte de aniversare, taxa anuală de administrare va fi
restituită prorata corespunzător lunilor ramase până la
aniversare

2
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CONT TOTAL DIGITAL pentru clienții persoane fizice

TERMENI APLICABILI DE LA DATA DE 01.02.2021

Prezenta Ofertă se aplică pentru conturile deschise prin fluxul de înrolare online oferit de Bancă,
accesibil pe linkul https://vreaucont.brci.ro/onboarding.
Pentru orice alte operațiuni decât cele indicate în Ofertă, se aplica tarifele și comisioanele standard
ale Băncii.
SERVICII DE CONT ȘI OPERAȚIUNI DE PLATĂ
Gratuit
pentru încasări de minim 1.000
Lei*/ lună sau depozite
deținute** de minim 5.000 Lei
Administrare
sau echivalent Euro
lunară cont
curent Lei si
9 Lei / lună
Euro
pentru încasări mai mici de
1.000 Lei*/ lună și depozite
deținute** mai mici de 5.000
Lei sau echivalent Euro
Plati prin BRCI iBanking / BRCI
Mobile mai mici de 50.000 RON
Încasări Lei si valută

CARD MASTERCARD STANDARD DEBIT
Taxa de emitere card principal
Gratuit
Taxa anuală de administrare
Gratuit
card principal
Serviciul Alerte SMS
Gratuit pentru
plăți cu cardul în
valoare de peste
100 Lei
Livrare card pe teritoriul
Gratuit
Romaniei

Gratuit
Gratuit

Rulaj lunar al încasărilor calculat în echivalent Lei.
Deținerile în depozite se calculează agregat pentru Lei
si Euro.
*
*
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PROGRAMUL DE PROCESARE A OPERAȚIUNILOR INTRABANCARE (BRCI-BRCI)
NR.
1

2

TIP OPERAȚIUNE

LA GHIȘEU

PRIN BRCI iBANKING

Plăți în lei

În intervalul 9:00 - 17:30
Debitare cont client plătitor şi
creditare cont beneficiar în aceeași zi
bancară

Până la sfârşitul zilei bancare
Debitare cont client plătitor şi creditare
cont client beneficiar în aceeaşi zi
bancară

Plăţi valutare

În intervalul 9:00 - 17:30
Debitare cont client plătitor şi
creditare cont beneficiar în aceeaşi zi
bancară

Până la sfârşitul zilei bancare
Debitare cont client plătitor şi creditare
cont client beneficiar în aceeaşi zi
bancară
În intervalul 00:00 - 17:00 *,**
În aceeaşi zi bancară

3

Schimburi valutare spot
standard

În intervalul 9:00 - 17:00
În aceeaşi zi bancară

4

Depozite standard

În intervalul 9:00 - 17:30
În aceeaşi zi bancară

Până la sfârşitul zilei bancare
În aceeaşi zi bancară

5

Depozite negociate

În intervalul 9:00 - 17:30
În aceeaşi zi bancară

-

*

În intervalul 17:01 - 24:00 *,**
În umătoarea zi bancară

în intervalul 9:00 – 17:30 la cursurile standard de la ghişeele băncii.
În limita a 50.000 Euro (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 (de obicei ziua bancară D+1 începe între orele 20:0024:00 în ziua D şi se termină între aceleaşi ore în ziua D+1)
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PROGRAMUL DE PROCESARE A OPERAȚIUNILOR INTERBANCARE (BRCI-ALTĂ BANCĂ)
NR.

1

2

3

4

5

TIP OPERAȚIUNE

Ordine de plată de mică
valoare <50.000 RON

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

Plăţi valutare în Spaţiul
Economic European în
valuta Euro

Plăţi valutare (care nu se
încadrează la pct. 3)

Plăţi valutare ordonate în
regim de urgenţă

LA GHIȘEU

PRIN BRCI iBANKING

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

Până la ora 13:00
Debitare cont client plătitor şi creditare
bancă 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
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

În intervalul 9:00 – 17:30
Debitare cont plătitor în aceeaşi zi
bancară şi creditare bancă beneficiar
în ziua bancară următoare

În intervalul 9:00 – 17:30
Debitare cont plătitor în aceeaşi zi
bancară şi creditare bancă beneficiar
peste două zile

În intervalul 9:00 - 12:00
Debitare cont client plătitor şi
creditare cont beneficiar în aceeaşi zi
bancară
În intervalul 12:00 - 17:30
Debitare cont plătitor în aceeaşi zi
bancară şi creditare bancă beneficiar
în următoarea zi bancară

După ora 13:00
Debitare cont client 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
După ora 14:00
Debitare cont client plătitor în aceeaşi zi
bancară şi creditare bancă beneficiar în
ziua bancară următoare
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
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
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
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