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Acest document va prezinta informatii despre comisioanele care se percep pentru utilizarea
principalelor servicii legate de contul de plati. Documentul va va ajuta sa comparati aceste
comisioane cu cele percepute pentru alte conturi.
Se pot percepe, de asemenea, comisioane pentru utilizarea serviciilor legate de cont, care nu sunt
incluse in acest document. Informatiile complete pot fi regasite in “Ghidul comisioanelor in lei
si valuta pentru persoane fizice” pus la dispozitia dvs. atat pe site-ul bancii www.brd.ro cat si in
agentiile Bancii BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Un glosar al termenilor utilizati in acest document este disponibil in mod gratuit.

Serviciu
Servicii de cont generale

Comision

Cont de plati cu servicii de baza pentru
clienti nevulnerabili

Lunar:
Comision anual total:

0 lei
0 lei

Include un pachet de servicii care consta
in:
- Deschidere cont
- Inchidere cont
- Depunere de numerar in contul clientului
- Retrageri de numerar in lei de la ghiseul
bancii
- Retrageri de numerar in lei de la ATM-ul
bancii
- Retrageri de numerar in lei de la ATM-ul
altor banci din Romania
- Retrageri de numerar in lei de la ATM-ul
altor banci din afara Romaniei
Serviciile care depasesc aceste cantitati vor fi facturate separat.
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Administrarea contului

Lunar:
Comision anual total:

5 lei
60 lei

Plati (cu exceptia cardurilor)
Transfer credit
Plati interbancare in lei
Debitare directa

Canale electronice :

sume < 200 lei
sume 200 - 50.000 lei
sume > 50.000 lei
Incasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii
Incasari interbancare in lei
Debitare directa interbancara [Simplis
Debit]

3.5 lei/operatiune
1.5 lei/operatiune
3 lei/operatiune
5 lei/operatiune
4 lei/operatiune

Carduri si numerar
Furnizarea unui card de debit
Emiterea unui card de debit (lei)
Administrare card de debit (lei)
Furnizarea unui card de credit
Depuneri de numerar
Depuneri de numerar in alt cont

Anual:
Comision anual total:

0 lei
14 lei
14 lei
Serviciul nu este disponibil

In contul altei
persoane fizice:
In contul unei
persoane juridice:

0.6%, min. 2 lei/operatiune

Rata de dobanda:

IRCC + 10.6%

0 lei

Descoperit de cont si servicii conexe
Descoperitul de cont

Alte servicii
0 lei

Ordine de plata programata
Internet banking
Administrare Internet Banking

Lunar:
Comision anual total:

4.5 lei
54 lei

Lunar:
Comision anual total:

4.5 lei
54 lei

Mobile banking
Administrare Mobile Banking
Inlocuire dispozitiv token
Inlocuire dispozitiv token internet banking

20 lei + TVA
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