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   IMPORTANT: 
Acest ghid face parte integrantă din contractul încheiat între Dvs. şi Bancă. De aceea, nu ezitaţi să solicitaţi agenţiei Dvs. BRD să 
vă înmâneze un exemplar ori de câte ori consideraţi necesar. La oricare din unităţile băncii şi pe site-ul BRD www.brd.ro puteţi 
consulta în orice moment comisioanele şi tarifele în vigoare la data respectivă. 
Aceste comisioane şi tarife sunt valabile începând din data de 01 Ianuarie 2020. 

document în vigoare începând cu data de: 01.01.2020 
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1. Carduri de debit - oferta curentă 
Carduri de debit   LEI   VALUTĂ   
Tarife şi comisioane aferente 
operaţiunilor conexe cardurilor  

 Tineri  
 

 Electronice  
 

 Standard  
 

 Transport  
 

  A la Carte 
  

 Gold  
 

 Platinum  
 

 Standard  
 

 Gold  
 

 Platinum 
  

Furnizare card  gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 

Reînnoire card gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 

Administrare anuală / card 
 

10 lei 
14 lei 20 lei 25 lei 50 lei 200 lei 450 lei 

12 usd /  
12 eur  

70 eur  110 eur 

Inlocuire card în România 10 lei 14 lei 20 lei 25 lei 50 lei gratuit gratuit 
12 usd /  
12 eur  

gratuit gratuit 

Inlocuire card în străinătate (regim de urgenţă) n/a n/a 

225 usd 
Visa 

148 usd 
Mastercard 

148 usd 

225 usd  
Visa 

148 usd 
Mastercard 

225 usd 
Visa 

148 usd 
Mastercard 

148 usd  

 225 usd 
Visa 

148 usd 
Mastercard 

148 usd 148 usd  

Regenerare cod PIN 10 lei gratuit 
3.5 usd / 
 2.5 eur 

 2.5 eur gratuit 

Refuz la plată nejustificat 6 lei 
10 usd /  
10 eur 

10 eur 10 eur 

Acces business Lounge aeroporturile partenere 
(Cluj şi Timişoara) 

n/a n/a n/a n/a n/a gratuit gratuit n/a gratuit gratuit 

Acces business lounge (program Priority Pass) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30 usd/ intrare/ pers n/a n/a 30 usd/ intrare /pers 

Activare serviciu 3DSecure gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 

Carduri de debit în lei 
Tineri: BRD – ISIC, Sprint 
Electronice: Maestro, Visa Electron 
Standard: Visa Standard, Mastercard Standard 
Transport: Mastercard Standard Transport RATB  
A la Carte: Mastercard “A la Carte” , Visa “A la Carte” 
Gold: Mastercard Gold, Visa Gold 
Platinum: Platinum Debit  

Carduri de debit în valută 
Standard: Visa Standard în usd, Mastercard 
Standard în eur 
Gold: Mastercard Gold în eur 
Platinum: Platinum în eur 
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*excepţie: serviciul de furnizare a informaţiilor privind soldul contului curent la ATM este gratuit în cadrul convenţiilor Beneficii Plus Dedicat şi pentru contul BRD Pieţe de Capital al cărui titular are cel puţin un cont curent deschis la BRD 

Carduri de debit - oferta curentă 

 LEI VALUTĂ 

Utilizare ATM/POS  Tineri   Electronice   Standard   RATB    A la Carte   Gold   Platinum   Standard   Gold   Platinum  

Retrageri de numerar   

ATM BRD  0.2%, min.0.9 lei 1% 
0.2%, min.0.9 Lei  
(echiv usd/ eur) 

1% 

Ghişeu POS BRD  0.5%, min.5 lei 1% 
0.5%, min.3 eur  

(echiv. usd) 
1% 

ATM/POS alte bănci din România  1% + 5 lei 1% + 5 lei   

ATM/POS, in EUR, alte bănci din Uniunea 
Europeana  

1% +5 lei 1% + 5 lei 

ATM/POS, in alte valute, alte banci din 
strainatate 

1.5% +10 lei 1.5% + 3 usd / 1.5% + 3 eur 

POS alte bănci din străinătate - în regim de 
urgenţă 

150 eur (Visa) 
75 eur (Mastercard) 

95 usd 

150 eur 
 Visa 

75 eur 
Mastercard 

75 eur 95 usd 

Interogare sold  

ATM/ POS/ ROBO BRD gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 

ATM alte bănci din România*/ străinătate 
1 eur 

 (echiv. în valuta contului) 
2 lei 

1 eur  
(echiv. în valuta contului) 

0.50 eur 

Operaţiuni diverse  

Efectuare plăţi la comercianţi 
(inclusiv online) 

gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 

Plăţi facturi la ATM/ ROBO/ POS/ online gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 

Furnizarea listei ultimelor 10 operaţiuni la 
ATM 

0.50 eur (echiv. în valuta contului) gratuit 
0.50 eur 

 (echiv. în valuta 
contului) 

gratuit 

Schimbare cod PIN la ATM BRD 2 lei gratuit 0.50 eur / 0.70 usd gratuit 

Schimbare cod PIN la ATM alte bănci din 
România (valabil doar pentru Mastercard) 

2 lei gratuit 0.50 eur gratuit 

Carduri de debit în lei  
Tineri: BRD – ISIC, Sprint 
Electronice: Maestro, Visa Electron 
Standard: Visa Standard, Mastercard Standard 
Transport: Mastercard Standard Transport RATB  
A la Carte: Mastercard “A la Carte” , Visa “A la Carte” 
Gold: Mastercard Gold, Visa Gold 
Platinum: Platinum Debit 

Carduri de debit în valută  
Standard: Visa Standard în usd, Mastercard 
Standard în eur 
Gold: Mastercard Gold în eur 
Platinum: Platinum în eur 
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Carduri de credit - oferta curentă 
TARIFE ŞI COMISIOANE AFERENTE OPERAŢIUNILOR 
CONEXE CARDURILOR 
 

Card de credit cu rate 
la cumpărături 

Standard 

Card de credit cu rate 
la cumpărături 

 Gold 

 
Platinum 

 
Furnizare card  gratuit gratuit gratuit 

Reînnoire card gratuit gratuit gratuit 

Administrare anuală deţinător autorizat 50 lei 150 lei  450 lei 

Administrare anuală utilizator autorizat gratuit   gratuit 450 lei  

Inlocuire card 15 lei 15 lei gratuit 

Inlocuire card în străinătate (regim de urgenţă) 150 eur (echiv. lei) 150 eur (echiv. lei) 148 usd 

Regenerare cod PIN 12 lei 12 lei gratuit 

Refuz la plată nejustificat 30 lei 30 lei 6 lei 

Emitere extras - online prin serviciul de Internet banking MyBRD Net gratuit gratuit gratuit (primul extras de cont) 

Transmitere extras prin poştă 4 lei 4 lei  3 lei 

TARIFE ŞI COMISIOANE AFERENTE LINIEI DE CREDIT  

Analiză / Majorare credite gratuit gratuit 200 lei 

Comision unic pentru servicii suplimentare prestate la cererea clientului pe parcursul 
derulării contractului de credit 

50 eur (echivalent lei) 50 eur (echivalent lei) 50 eur (echivalent lei) 

UTILIZARE ATM/ POS  

Retrageri de numerar  

ATM BRD/ ATM alte bănci din România/ ATM alte bănci din străinătate gratuit gratuit gratuit 

POS BRD/ POS alte bănci din România/ POS alte bănci din străinătate      gratuit gratuit gratuit 

POS alte bănci din străinătate - în regim de urgenţă 150 eur (echiv. lei) 150 eur (echiv. lei) 95 usd 

Interogare sold  

MyBRD Contact/ ATM BRD/ POS BRD gratuit gratuit gratuit 

MyBRD SMS n/a n/a gratuit 

ATM alte bănci gratuit gratuit 2 lei 

Operaţiuni diverse  

Efectuare plăţi la comercianţi (inclusiv online) gratuit gratuit gratuit 

Plăţi facturi ATM/ POS/ ROBO/ online gratuit gratuit gratuit 

Furnizarea listei ultimelor 10 operaţiuni la ATM 1 leu 1 leu gratuit 

Schimbare cod PIN la ATM BRD/  ATM alte bănci din România gratuit gratuit gratuit 

Acces business lounge aeroporturile partenere (Cluj şi Timişoara) n/a gratuit gratuit 

Acces business lounge (program Priority Pass) n/a n/a 30 usd/ intrare/ pers 

Activare serviciu 3DSecure gratuit gratuit gratuit 


