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   IMPORTANT: 
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1 Valabil pentru convenţii în stoc, încheiate până la 31.12.2017, inclusiv 
2 Valabil atât în cazul eliberării extrasului de cont la ghişeu, cât şi în cazul transmiterii la domiciliul clientului sau la o altă adresă indicată de acesta; valabil şi pentru contul având cardul de credit standard CumVreiTu ataşat    
   Incepând din 15.10.2007, comisionul se aplică şi în cazul cardurilor BRD-ISIC şi Cardul 10 individual (în afara convenţiilor comercializate) 
3 Inclusiv pentru card de credit CumVreiTu, card de credit Platinum 
4 Se percepe automat, la momentul setării adresei de poprire - comisionul perceput nu va fi mai mare decât valoarea popririi 
5 Serviciul se aplică clienţilor BRD titulari de conturi curente care solicită transferul relaţiilor de cont la altă Bancă 
6 Banca nu încaseaza monedă metalică străină, cu excepția monedelor EUR și USD, care sunt acceptate la depunerile de numerar, exclusiv pentru plata ratelor de credit ale persoanelor fizice 
* Banca nu deschide conturi curente in urmatoarele valute: AUD,CZK, PLN, JPY, BGN, MDL.  

 

 
 
 

1. Operaţiuni curente 
1.1 Deschidere şi administrare conturi curente standard lei / valută 
Deschidere cont curent* gratuit  

Administrare conturi escrow credite gratuit  

Administrare conturi curente 5 lei/ lună/ cont (echiv. în valuta contului)  

Administrare conturi curente în cadrul convenţiilor: 

cu card ataşat în cadrul convenţiilor Oferta Standard -  Angajaţi 4 lei/ lună 

cu card ataşat în cadrul convenţiilor Oferta Standard - Manageri 6 lei/ lună1 

Administrare conturi BRD Pieţe de Capital:  

titularul are cel puţin un cont curent la BRD gratuit  

titularul nu are cont curent la BRD 5 lei/ lună/ cont (echiv. în valuta contului) 

1.2 Extrase de cont lei / valută 
Transmitere extras de cont lunar2 3 lei 

Eliberare extras de cont (cont curent3) pentru luna anterioară, la solicitarea clientului, în unitatea 
BRD  

gratuit  
(primul extras de cont) 

1 eur (echiv. în valuta contului) 
(începând cu al 2-lea extras de cont) 

Eliberare extras de cont (cont curent3) pentru luna curentă, la solicitarea clientului, în unitatea BRD  1 eur/ extras (echiv. în valuta contului) 

Eliberare istoric de cont (cont curent3), la solicitarea clientului, în unitatea BRD  
3 eur/ cont (echiv. în valuta contului) 

pentru o perioadă < 3 luni, în raport cu data curentă 
5 eur/ cont (echiv. în valuta contului) 

pentru o perioadă >= 3 luni, în raport cu data curentă 

1.3 Alte servicii   lei / valută 
Adăugare împuternicit nou gratuit  

Administrare poprire4 20 lei/ adresă înfiinţare poprire (echiv. în valuta contului) 

Furnizare informaţii privind soldul contului curent (şi contul BRD Pieţe de Capital) prin intermediul: 

ATM BRD/ MyBRD Contact  gratuit 

MyBRD SMS 0.9 lei (echiv. în valuta contului) 

Taxe aferente serviciului ‘’Schimbare conturi curente de la o Bancă la alta’’5 gratuit 

 1.4 Operaţiuni cu numerar  lei    valută 
Depuneri de numerar la casierie (titular, împuternicit pe cont sau în conturile altor clienţi persoane 
fizice) 

gratuit gratuit6 

Depuneri de numerar la casierie în conturile clienţilor persoane juridice 0.60%, min. 2 lei - 

Retrageri de numerar de la casierie  1%, min. 10 lei 1%, min. 5 eur (sau echiv.) 
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    Notă: Orice operaţiune diferită de cele menţionate în tabelul de mai sus, se va comisiona conform tarifelor aferente prezentului Ghid de Tarife şi Comisioane pentru Persoane Fizice. 

1 Contul curent cu servicii de bază este un produs reglementar prevăzut de Legea 258/2017, acordat în baza solicitării exprese a Clientului şi a declaraţiei acestuia pe propria răspundere cu privire la nedeţinerea unui cont 
de plăţi pe teritoriul României. Clientului îi vor fi acordate beneficiile prevăzute de lege aferente contului curent cu servicii de bază, pentru care Clientul se încadrează, pe baza nivelului de venit declarat 

2 Clienţi vulnerabili  din punct de vedere financiar - clienţi al căror venit lunar nu depăşeşte echivalentul a 60% din câştigul salarial mediu brut pe economie (sub 3.657 de lei brut), previzionat în ultima prognoză 
macroeconomică, respectiv prognoza de toamnă, publicată de către Comisia Naţională de Prognoză în anul 2021 pentru anul 2022, sau al căror venit din ultimele 6 luni nu depăşeşte echivalentul a 60% din câştigul 
salarial mediu brut pe economie 

3 Clienţi nevulnerabili din punct de vedere financiar - clienţi al căror venit lunar depăşeşte echivalentul a 60% din câştigul salarial mediu brut pe economie (peste 3.657 de lei bru ). 
4 Ataşarea unui card de debit în vederea retragerilor de numerar de la ATM/ POS sau a plăţilor prin intermediul cardului, respectiv ataşarea unui serviciu de online banking la contul curent cu servicii de bază (indiferent de 

tipul acestuia) se face contra cost, conform tarifelor aferente prezentului Ghid de Tarife şi Comisioane pentru Persoane Fizice 
5 După realizarea primelor 10 operaţiuni aferente conturilor curente cu servicii de bază pentru clienţi vulnerabili, din tipul celor menţionate în tabel, următoarele operaţiuni de plată se vor comisiona conform tarifelor aferente 

prezentului Ghid de Tarife şi Comisioane pentru Persoane Fizice 
 

1.5 Deschidere şi administrare conturi curente cu servicii de bază1 LEI  

1.5.1 Cont curent cu servicii de bază pentru clienţi vulnerabili2:  
Operaţiuni necesare pentru: 

Deschidere cont   gratuit 

Administrare cont gratuit  

Inchidere cont gratuit  

Depuneri de numerar în lei în cont la casierie (titular) gratuit 

Servicii ce permit retrageri de numerar din cont: 

Retrageri de numerar în lei la ghişeu gratuit 

Retrageri de numerar în lei la ATM din reţeaua BRD4 gratuit  

Retrageri de numerar în lei la ATM din reţeaua altor Bănci din România4 gratuit  

Operaţiuni de plată: 

Debitări directe intrabancare (BRD-BRD) şi interbancare (BRD-alte Bănci) 

gratuit primele 10 operaţiuni de plată/ lună5 

Plăţi printr-un card de plată, inclusiv plăţi online4 

Transfer credit - Incasări intrabancare (BRD-BRD) şi interbancare (BRD-alte Bănci) în lei 

Transfer credit - Plăţi intrabancare (BRD-BRD) şi interbancare (BRD-alte Bănci) în lei la ghişeu 

Transfer credit - Plăţi intrabancare (BRD-BRD) şi interbancare (BRD-alte Bănci) în lei via online4 

Plăţi facturi la terminale bancare (ATM/ ROBO/ POS)/ online4 

1.5.2 Cont curent cu servicii de bază pentru clienţi nevulnerabili3: LEI  
Operaţiuni necesare pentru: 

Deschidere cont   gratuit 

Administrare cont 5 lei/ lună 

Inchidere cont gratuit  

Depuneri de numerar în lei în cont la casierie (titular) gratuit 

Servicii ce permit retrageri de numerar: 

Retrageri de numerar în lei la ghişeu gratuit 

Retrageri de numerar în lei la ATM din reţeaua BRD4 gratuit  

Retrageri de numerar în lei la ATM din reţeaua altor Bănci din România4 gratuit  

Retrageri de numerar la ATM Bănci din străinătate4 gratuit 
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1. 2. Pachete de produse și servicii CARD LIKE LEI CARD START LEI CARD START EUR CARD DE ZI CU ZI LEI8 CARD SENIOR LEI 

Produse şi servicii incluse gratuit     

Cont curent standard lei lei eur lei lei

Card debit  ISIC/ MAEUB 
 

VISA Standard Mastercard Standard Mastercard Standard/A 
la Carte

Visa Standard

Servicii de bancă la distanţă (opționale în pachet) MyBRDContact, 
Serviciul de online 

banking YOU 
BRD/serviciul de 

internet/mobile banking 
MyBRD Net/Mobile9  

MyBRDContact, Serviciul 
de online banking YOU 

BRD/serviciul de 
internet/mobile banking 

MyBRD Net/Mobile9 

 Serviciul de online 
banking YOU 

BRD/serviciul de 
internet/mobile banking 

MyBRD Net/Mobile9 

MyBRDContact, 
Serviciul de online 

banking YOU 
BRD/serviciul de 

internet/mobile banking 
MyBRD Net/Mobile9

MyBRD SMS, 
MyBRDContact, Serviciul 

de online banking YOU 
BRD/serviciul de 

internet/mobile banking 
MyBRD Net/Mobile9 

Cont de economii (opțional) - Atucont lei - Atucont lei Atucont lei

Subscriere programată in fonduri de investiții (opțional) -      

Operaţiuni gratuite incluse în pachet/lună 

Retrageri de numerar la ATM BRD nelimitate în lei nelimitate în lei - nelimitate în lei nelimitate în lei 

Retrageri de numerar la ghişeul  BRD - - 2 în eur - - 

Retrageri de numerar la ATM alte bănci din România - 2 în lei - nelimitate în lei - 

Alerte de tip SMS - - - - 2 

Transfer credit - Încasări intrabancare nelimitate în lei nelimitate în lei nelimitate în eur nelimitate în lei nelimitate în lei 

Transfer credit - Încasări interbancare 1 în lei nelimitate în lei - nelimitate în lei - 

Transfer credit - Plăţi intrabancare prin serviciul de online banking YOU 
BRD/serviciul de internet/mobile banking MyBRD Net/Mobile9 

nelimitate în lei nelimitate în lei nelimitate în eur nelimitate în lei nelimitate în lei 

Transfer credit - Plăţi interbancare prin serviciul de online banking YOU 
BRD/serviciul de internet/mobile banking MyBRD Net/Mobile9 

- standard - 50% - nelimitate în lei -

Schimbări PIN la ATM BRD/ Furnizarea listei ultimelor 10 tranzacții 
autorizate la ATM BRD 

- 
 

- 
 

- 
 

nelimitate 
- 


 Alte beneficii   

Comision lunar de administrare cont de economii - standard - 100% - standard - 100% standard - 100% 

Comision anual de administrare card de debit standard - 100% standard - 100% standard - 100% standard - 100% standard - 100% 

Comision analiză dosar credit1  standard - 20% - - standard - 50% standard - 20% 

Comision anual de administrare card de credit Standard2 standard - 100% standard - 100% - standard - 100% standard - 100% 

Comision anual de administrare card de credit Gold2 - - - standard - 100% - 

Transfer credit - Plăţi interbancare în valută către beneficiari din țări din 
afara zonei de plați în eur, ordonate la ghișeu 

- - 7 eur/operațiune - - 

Transfer credit - Plăţi interbancare în valută către beneficiari din țări din 
afara zonei de plăți în eur, ordonate prin serviciul de online banking YOU 
BRD/ serviciul de internet/mobile banking MyBRD Net/Mobile9 

- - 5 eur/operațiune - - 

Bonus la dobânda aferentă conturilor de economii și depozitelor la termen 
în lei în cazul domicilierii venitului lunar în conturi curente BRD 

- - - - 
conform listă dobânzi în 

vigoare 

Asigurare atașată cardului din pachet (opțional, una din cele 2 variante): 
Confort Mobile/Mobile Plus3 

6/8 usd/an (echiv. în 
valuta contului) 

6/8 usd/an  
(echiv. în valuta contului) 

6/8 usd/an (echiv. în 
valuta contului) 

6/8 usd/an (echiv. în 
valuta contului) 

6/8 usd/an (echiv. în valuta 
contului) 

Comision lunar de administrare pachet      

Fără îndeplinirea condiţiei de încasare venit recurent în cont curent BRD 0 lei/lună 6 lei/lună 3 eur/lună 12 lei/lună 3.9 lei/lună 

Cu îndeplinirea condiţiei de încasare venit recurent în cont curent BRD 0 lei/lună 0 lei/lună3  3 eur/lună 0 lei/lună4 1.9 lei/lună 

Comision inchidere pachet 0 lei 0 lei 0 eur 0 lei 0 lei 
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Pachete de produse și servicii CARD GOLD LEI8 CARD GOLD EUR CARD PLATINUM LEI 
Produse şi servicii incluse gratuit   

Cont curent standard lei eur lei

Card de debit  Mastercard/Visa Gold Mastercard Gold Mastercard Platinum cu 4 Priority Pass 
incluse 

  Servicii de bancă la distanţă (opționale în pachet) 
 

 MyBRD Contact /Serviciul de online 
banking YOU BRD/serviciul de 

internet/mobile banking MyBRD Net/Mobile9 

 MyBRD Contact /Serviciul de online 
banking YOU BRD/serviciul de 
internet/mobile banking MyBRD 

Net/Mobile9 

 MyBRD Contact /Serviciul de online 
banking YOU BRD/ serviciul de 
internet/mobile banking MyBRD 

Net/Mobile9 

Cont de economii (opțional) Atucont lei - Atucont lei

Subscriere programată in fonduri de investiții (opțional)    

Operaţiuni gratuite incluse in pachet/luna 

Retrageri de numerar la ATM BRD nelimitate în lei nelimitate în lei nelimitate în lei 

Retrageri de numerar la ghiseul  BRD - 2 în eur - 

Retrageri de numerar la ATM alte bănci din Romania nelimitate în lei nelimitate în lei/eur5 nelimitate în lei 

Retrageri de numerar la ATM alte bănci din străinătate 2 în valută 2 în valută nelimitate în valută 

Transfer credit - Încasări intrabancare nelimitate în lei nelimitate în eur nelimitate în lei 

Transfer credit - Încasări interbancare nelimitate în lei - nelimitate în lei 

Transfer credit - Plăţi intrabancare prin serviciul de online banking YOU BRD/serviciul de 
internet/mobile banking MyBRD Net/Mobile9 

nelimitate în lei nelimitate în eur nelimitate în lei 

Transfer credit - Plăţi interbancare prin serviciul de online banking YOU BRD/serviciul de 
internet/mobile banking MyBRD Net/Mobile9 

nelimitate în lei - nelimitate în lei 

Schimbări PIN la ATM BRD/  Furnizarea listei ultimelor 10 tranzacții autorizate la ATM 
BRD 

nelimitate nelimitate nelimitate 

Alte beneficii   

Comision administrare cont de economii 0 lei - 0 lei 

Comision analiză dosar credit1 standard - 50% - standard - 50% 

Comision administrare anuală card de credit Standard si card de credit Gold2 standard - 100% standard - 100% standard - 100% 

Comision administrare anuală card de debit A la Carte standard - 30% - standard - 30% 

Serviciul de SMS banking MyBRD SMS cu 20 alerte de tip SMS incluse/lună6 2 lei/ lună - 2 lei/ lună 

Transfer credit - Plăţi interbancare în valută către beneficiari din țări din afara zonei de 
plăți în eur, ordonate la ghișeu 

- 7 eur/operațiune - 

Transfer credit - Plăţi interbancare în valută către beneficiari din țări din afara zonei de 
plăți în eur, ordonate prin serviciul de online banking YOU BRD/serviciul de 
internet/mobile banking MyBRD Net/Mobile9 

- 5 eur/operațiune - 

Asigurare atașată cardului (opțional, una din cele 2 variante): Confort Mobile/Mobile Plus3 6/8 usd/an (echiv. în valuta contului) 6/8 usd/an (echiv. în valuta contului) 6/8 usd/an (echiv. în valuta contului) 

Asigurare de călătorie (gratuită)    

Asigurare spitalizare BRDAV Avantaj 2 Clasic (gratuită – doar pentru titularul pachetului)  -  

Comision lunar administrare pachet 20 lei/lună 5 eur/lună 50 lei/lună 

Fără îndeplinirea condiţiei de încasare venit recurent în cont curent BRD 0 lei/lună4 0 eur/lună4 0 lei/lună4 

Cu îndeplinirea condiţiei de încasare venit recurent în cont curent BRD 0 lei 0 lei 0 lei 

Comision închidere pachet 0 lei 0 lei 0 lei 
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Pachete de produse și servicii PREM1ER LEI PREM1ER EUR 
 Produse şi servicii incluse gratuit  

Cont curent standard - Suport pachet (obligatoriu în pachet) lei eur

- Adiționale (opționale în pachet) maxim 2 conturi în lei maxim 2 conturi în eur

 
Card de debit 

- un card principal pentru titularul pachetului (obligatoriu în pachet) Mastercard Platinum cu 4 Priority Pass incluse Mastercard Platinum cu 4 Priority Pass incluse 

- un card suplimentar pentru utilizatorul autorizat desemnat de titular Mastercard Platinum cu 4 Priority Pass incluse Mastercard Platinum cu 4 Priority Pass incluse

Servicii de bancă la distanţă (opționale în pachet) 


 MyBRD Contact/ Serviciul de online banking 
YOU BRD/serviciul de internet/mobile banking 

MyBRD Net/Mobile9, serviciul MyBRD SMS 

  MyBRD Contact/ Serviciul de online banking 
YOU BRD/serviciul de internet/mobile banking 

MyBRD Net/Mobile9, serviciul MyBRD SMS 

Cont de economii (opțional) Atucont lei  - 

Subscriere programată in fonduri de investiții (opțional)   

 Operațiuni gratuite incluse în pachet/lună  

Retrageri de numerar la ATM BRD (card titular și utilizator autorizat) nelimitate în lei nelimitate în lei

Retrageri de numerar la ghiseul BRD (card titular și utilizator autorizat) -- nelimitate în eur

Retrageri de numerar la ATM alte bănci din România (card titular și utilizator autorizat) nelimitate în lei nelimitate în lei/eur5

Retrageri de numerar la ATM alte bănci din străinătate (card titular și utilizator autorizat) nelimitate în valută nelimitate în valută

Serviciul de SMS banking MyBRD SMS  alerte nelimitate   alerte nelimitate

Transfer credit - Încasări intrabancare nelimitate în lei nelimitate în eur

Transfer credit - Încasări interbancare nelimitate în lei nelimitate în eur

Transfer credit - Plăţi intrabancare prin serviciul de online banking YOU BRD/serviciul de internet/mobile banking 
MyBRD Net/Mobile9 

nelimitate în lei nelimitate în eur

Transfer credit - Plăţi interbancare prin serviciul de online banking YOU BRD/serviciul de internet/mobile banking 
MyBRD Net/Mobile9 

nelimitate în lei -

Schimbări PIN la ATM BRD/ Furnizarea listei ultimelor 10 tranzacții autorizate la ATM BRD nelimitate nelimitate

 Alte beneficii  

Comision lunar de administrare cont de economii 0 lei  standard - 100%

Comision analiza doar credit1 standard - 50% standard - 50% 

Comision anual de administrare card de credit Platinum, Gold2  standard - 100% standard - 100%

Transfer credit  Plăţi interbancare în valută către beneficiari din țări din afara zonei de plăți în eur, ordonate la ghișeu - 7 eur/operațiune

Transfer credit - Plăţi interbancare în valută către beneficiari din țări din afara zonei de plăți în eur, ordonate prin 
serviciul de online banking YOU BRD/ serviciul de internet/mobile banking MyBRD Net/Mobile9 

- 5 eur/operațiune 

Asigurare de tip Confort Platinum - numai pentru titularul de pachet7 6 usd/an (echiv. în valuta contului) 6 usd/an (echiv. în valuta contului) 

Asigurare spitalizare BRDAV Avantaj 2 Clasic (gratuită - doar pentru titularul pachetului)   

Asigurare de călătorie (gratuită)   

Comision lunar administrare pachet   

Fără îndeplinirea condiţiei de încasare venit recurent în cont curent BRD sau deţinere de active în grupul BRD 200 lei/lună 50 eur/lună 

Cu îndeplinirea condiţiei de încasare venit recurent în cont curent BRD sau deţinere de active în grupul BRD 0 lei/lună4 0 lei/lună4 

Comision închidere pachet 0 lei 0 lei 
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1 Reducerea se aplică pentru orice tip de credit (excepție Prima Casă și pachetul Card Like, unde reducerea se aplică doar pentru creditele de consum). Clientul titular de pachet beneficiază de această reducere indiferent de numărul 
creditelor contractate pe durata de viață a pachetului și indiferent de moneda creditului. 
2  Comisionul de administrare anuală a cardului de credit este gratuit, pe perioada deținerii pachetului de către titular, începând cu următoarea dată de plată a comisionului de administrare anuală perceput la data aniversară a cardului de 
credit ulterioară achiziției pachetului sau la prima operațiune efectuată cu introducerea codului PIN. 
3  Componenta de asigurare, în două variante, opțională în pachet. La momentul deschiderii pachetului se alege doar una din cele două variante. Prima preferențială se prelevează în echivalentul valutei contului plătitor, separat de comisionul 
de administrare lunară pachet. Clientul titular de pachet poate beneficia de tarife preferențiale ale primei Confort acordată în pachet numai pentru cardul achiziționat în pachet (cardul titularului). 
4 Comisionul de administrare pachet este 0 (zero) lei/lună, cu condiția: încasării de venituri recurente, în cazul pachetelor Card Start, Card de Zi cu Zi, Card Gold, Card Platinum / încasării de venituri recurente sau deținerii de active în 
grupul BRD, în cazul pachetului Prem1er. 
Prin venit recurent se înțelege acel venit care îndeplineşte cumulativ urmatoarele condiții: (i) provine din încasări cu caracter regulat : salarii, chirii, pensii, alocații, burse sau alte tipuri de venituri cu caracter regulat; (ii) este încasat în 
conturile curente deținute de client la BRD; (iii) este în valoare de minim: 1.000 lei/lună pentru pachetul Card Start Lei; 2.500 lei/lună pentru pachetul Card de Zi cu Zi Lei; 8.000 lei (sau echivalent în valuta contului)/lună pentru pachetul 
Card Gold; 12.000 lei/lună pentru pachetul Card Platinum; 150.000 EUR/an pentru pachetul Prem1er. Nu reprezintă venit recurent sumele provenite din împrumuturi acordate de Bancă, sumele provenite din depozite ajunse la maturitate, 
operațiunile de transfer credit realizate din conturile proprii.  
Prin deținere de active în Grupul BRD (Grup BRD: BRD – Groupe Société Générale S.A, BRD Asigurari de Viata SA, BRD Asset Management SAI SA) se înțelege soldul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (i) este înregistrat 
la sfârșitul lunii în produse de cont curent, cont de economii, depozit la termen și  produse de investiții (titluri de stat și corporative, acțiuni și alte instrumente financiare listate pe piețele de capital, plasamente structurate, fonduri de investiții 
și asigurări cu componentă investițională); (ii) este în valoare de minim: 200.000 EUR/lună pentru pachetul Prem1er. 
În cazul neîndeplinirii condiției de încasare a veniturilor recurente sau de deținere de active în Grupul BRD în cuantumurile anterior menționate, în funcție de tipul pachetului, Banca va percepe comisionul de administrare pachet în 
conformitate cu Ghidul de tarife și comisioane pentru Persoane Fizice în vigoare. În acest caz, clientul autorizează în mod irevocabil si necondiționat Banca să preleveze automat din contul suport al pachetului valoarea comisionului de 
administrare pachet în data de 20 a fiecărei luni, pentru luna anterioară în care nu s-au încasat venituri recurente sau în care nu s-a îndeplinit condiția de deținere de active în Grupul BRD în cuantumul menționat. 
În toate cazurile, clientul beneficiază de o perioadă de grație în luna activării pachetului şi în urmatoarea lună calendaristică, în care nu va plăti comisionul de administrare pachet indiferent de îndeplinirea/ neîndeplinirea condiției de încasare 
a veniturilor recurente sau a condiției de deținere de active in Grupul BRD în cuantumurile menționate. Începând cu a 4-a lună calendaristică, calculată considerând şi luna activării pachetului, Banca va verifica, pentru luna calendaristică 
anterioară, condiția de încasare a veniturilor recurente în conturile curente deținute de client la BRD (cu excepția pachetului Prem1er, pentru care condiția se va verifica pentru o perioadă de 12 luni anterioare lunii de verificare, respectiv 
pentru numărul de luni de la data deschiderii pachetului Prem1er în cazul în care acesta este mai mic de 12 luni) sau condiția de deținere de active în Grupul BRD, în produsele deținute de client la BRD, în cuantumurile menționate. În cazul 
neîndeplinirii condiției, Banca va percepe comisionul de administrare pachet în vigoare şi va debita contul suport al pachetului în baza mandatului de debitare directă menționat. 
5 Retragerile de numerar in EUR la ATM alte bănci sunt posibile pe teritoriul României în funcție de oferta acestora. 
6 Serviciu opțional inclus în pachet cu tarif special, care se prelevează separat de comisionul de administrare lunară pachet. 
7 Clientul titular de pachet poate beneficia de tarife preferențiale ale primei Confort acordata în pachet numai pentru cardul achiziționat în pachet (cardul titularului). Prima preferențială se prelevează în echivalentul valutei contului plătitor, 
separat de comisionul de administrare lunară pachet. 
8 Comisionul de administrare pachet este 0 (zero) lei/lună pentru 12 luni de la data deschiderii pachetului pentru clienții care aplică online pentru oferta de pachet în cadrul Campaniei BLACK FRIDAY din perioada 12-19 noiembrie 2021, 
astfel: clientul aplica pe pagina campaniei www.brd.ro/yey-friday si contractarea pachetului se realizează în orice unitate BRD până la data de 31.12.2021, respectiv clientul acceseaza platfoma online si contractarea pachetului se realizeaza 
100% online in perioada campaniei (12-19 noiembrie 2021). 
9  Serviciile de internet/mobile banking MyBRD Net/Mobile au fost eliminate din oferta Bancii incepand cu data de 26.04.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brd.ro/yey-friday
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*Disponibil numai cetatenilor ucraineni care prezinta un pasaport ucrainean valabil, cu viza de intrare in Romania incepand cu data de 24.02.2022. 

 

Pachete de produse și servicii CARD SOLIDUARITY LEI* CARD SOLIDUARITY EUR* 

Produse şi servicii incluse gratuit  

Cont curent standard lei eur

Card debit  Mastercard Standard Mastercard Standard 

Servicii de bancă la distanţă (opționale în pachet) MyBRD Contact MyBRD Contact

Operaţiuni gratuite incluse în pachet/lună 

Retrageri de numerar la ATM BRD nelimitate în lei nelimitate în lei 

Retrageri de numerar la ghişeul  BRD - 3 în eur 

Transfer credit - Încasări intrabancare nelimitate în lei nelimitate în eur 

Transfer credit - Încasări interbancare nelimitate în lei nelimitate în eur 

Transfer credit - Plăţi intrabancare ordonate la ghișeu nelimitate în lei nelimitate în eur

Transfer credit - Plăţi interbancare ordonate la ghișeu nelimitate în lei nelimitate în eur

Schimbări PIN la ATM BRD nelimitate nelimitate 

Furnizarea listei ultimelor 10 tranzacții autorizate la ATM 
BRD 

nelimitate nelimitate

 Alte beneficii  

Comision anual de administrare card de debit standard - 100% standard - 100% 

Comision lunar de administrare pachet 0 lei 0 eur 

Comision inchidere pachet 0 lei 0 eur 
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*Serviciul de online banking YOU BRD/ serviciul de internet/mobile banking MyBRD Net/ Mobile (serviciile MyBRD Net şi MyBRD Mobile au fost eliminate din oferta Băncii începând cu data de 26.04.2021) 
1 În cazul în care valuta tranzacției/comisionului este diferită de valuta contului debitat, Banca va proceda la convertirea sumei în valuta contului ce urmează a fi debitat la cursul de schimb al Băncii din ziua efectuării tranzacției; 2 Include comisionul SENT (TRANSFOND) 
în valoare de 0.51 lei pentru plăţi interbancare de mică valoare (< 50.000 lei), respectiv comisionul ReGIS (BNR) în valoare de 6 lei pentru plăţi interbancare de mare valoare (≥ 50.000 lei); dacă plata se efectuează din contul escrow în contul curent, comisionul 
aferent acestei plăţi  se va  reţine din contul curent;3Include comisionul SENT (TRANSFOND) în valoare de 0.51 lei pentru plăţi interbancare de mică valoare (< 50.000 lei); pentru platile de mare valoare (≥ 50.000 lei) se percepe comisionul ReGIS (BNR) in valoare 
de 6 lei; 4Lista țărilor incluse în zona unică de plăți în EUR (SEPA - Single Euro Payments Area) poate fi consultată la https://www.europeanpaymentscouncil.eu; 5 Nu sunt permise tranzactiile de tip transfer credit - plăți intra și interbancare, schimburi valutare,  in  
conturile curente în valutele CAD, SEK, NOK, DKK, HUF, AUD, CZK, PLN, JPY, BGN, MDL, prin serviciul de online banking YOU BRD/ serviciul de internet/mobile banking MyBRD Net/Mobile; clienții titulari vor putea efectua tranzacții fără numerar numai la ghișeul 
Băncii; 6Comisionul extern se adaugă celui de plată şi este valabil numai în situaţia în care BRD stabileşte canalul bancar al plăţii. In situaţia în care clientul stabileşte canalul bancar al plăţii, comisionul extern s-ar putea ridica la max. 300 eur; 7 Ţări aparţinând UE/ 
EEA: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Finlanda, Franţa, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Letonia, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Suedia, Slovenia, Slovacia, Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia, Elveţia; 8Nu se percepe clientilor BRD; comisionul este solicitat bancilor externe.  Notă: în cazul plăţilor de facturi la ghişeele BRD prin ordin de plată, pentru unele situaţii, comisionul perceput plătitorului va fi mai mic în funcţie de condiţiile derogatorii sau 
de contractul încheiat între beneficiar şi BRD; în unele situaţii, comisionul perceput plătitorului pentru plăţile de facturi poate avea o valoare diferită în funcţie de contractul încheiat între Beneficiar şi BRD.  

 
 
 

1. 3. Operaţiuni fără numerar1 

3.1 TRANSFER CREDIT - PLĂŢI   Circuit intrabancar (BRD – BRD)  Circuit interbancar (BRD -  alte bănci) 

 LEI   Ghişeu   Online*   Ghişeu   Online*  

Plăţi între conturile aceluiaşi client gratuit - - 

Plăţi între clienţii BRD 12 lei/ operaţiune gratuit (inclusiv plăţi facturi) - - 

Plăţi interbancare - - 15 lei/ operaţiune2 3.5 lei/ operaţiune3  

Plăţi externe către beneficiari din ţările care aparţin zonei unice de plăţi in eur4 - - 15 lei/ operaţiune 3.5 lei/ operaţiune 

Plăţi externe către beneficiari din ţări din afara zonei unice de plăţi in eur - - 
0.20% min. 20 eur, max. 1.000 eur +  

comision ReGIS (BNR) 
0.15% min. 10 eur, max. 25 eur +  

comision ReGIS (BNR) 

Comision extern (numai pentru plăţile cu optiunea  "OUR")6 - plăţi externe in lei 
efectuate catre beneficiari din tari din afara spaţiului UE/ EEA7 

- 20 eur 10 eur 

 VALUTĂ   Ghişeu   Online*   Ghişeu   Online*  

 EUR     
Plăţi între conturile aceluiaşi client gratuit - - 

Plăţi între clienţii BRD 2 eur/ operaţiune gratuit - - 

Plăţi în EUR catre beneficiari din ţările care aparţin zonei unice de plăţi în eur  - - 15  lei/ operaţiune 3.5 lei/ operaţiune 

Plăţi în EUR catre beneficiari din ţări din afara zonei de plăţi în eur  - - 0.20% min. 20 eur, max. 1.000 eur 0.15% min. 10 eur, max. 25 eur  

ALTE VALUTE5     

Plăţi între conturile aceluiaşi client gratuit - - 

Plăţi între clienţii BRD 2 eur/ operaţiune gratuit - - 

Plăţi interbancare - - 0.20% min. 20 eur, max. 1.000 eur 0.15% min. 10 eur, max. 25 eur 

Comision extern (numai pentru plăţile cu optiunea  "OUR")6 - plăţi efectuate în afara 
spaţiului UE/ EEA7, indiferent de monedă  

 20 eur 
10 eur 

 

Comision urgenţă (data valutei today) - 30 eur/ operaţiune 

ALTE SERVICII   

Comision de modificare/anulare/ investigaţii plată - - 30 eur  

3.2 TRANSFER CREDIT - ÎNCASĂRI Circuit intrabancar (BRD – BRD) Circuit interbancar (Alte bănci – BRD) 

LEI   

Încasări gratuit 4 lei/ operaţiune 

VALUTĂ   

Încasări gratuit gratuit 

Reparaţii cod IBAN (IBAN eronat) - 7 eur 

ALTE SERVICII   

Comision de modificare /anulare încasare8 - 30 eur  

Comision investigaţii încasare8 - 30 eur 
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Ordine de plată 
programată1  

Circuit intrabancar (BRD – BRD)   Circuit interbancar (BRD - alte bănci) 

 Ghişeu Online*  Ghişeu Online* 

Lei  
0.30 eur/ operaţiune 
(echiv.  în valuta 
contului) 

 
- - - 

Serviciul de Debitare 
directă Simplis Debit2 

 Ghişeu Online*  Ghişeu Online* 

Lei  

gratuit (excepție 
mandatele setate în 

favoarea SC Electrica 
Furnizare SA: 1.5 lei/ 

operațiune) 

- 

< 200 : 1.5 lei/ operaţiune 

- 
[200 - 50.000 lei]: 3 lei/ operaţiune 

> 50.000 lei: 5 lei/ operaţiune 

Ordine de plată documentare (condiţionate)3 

Comision avizare ordin de plată primit 0.10%, min. 50 eur, max. 1.000 eur  (sau echivalent în valuta operaţiunii) 

Comision emitere ordin de plată 0.15%, min. 50 eur, max. 1.500 eur  (sau echivalent în valuta operaţiunii) 

Modificări/ anulări 20 eur / operaţiune (sau echivalent în valuta operaţiunii) 

Comision plată ordin de plată emis 0.20%, min. 10 eur, max. 1.000 eur (sau echivalent în valuta operaţiunii) 

4. Servicii de bancă la distanţă 
MyBRD SMS 

MyBRD SMS atasat unui cont 
curent/ de economii/ carduri de 

credit Platinum  
- Administrare 2 lei/ lună 

- Mesaj recepţionat 0.90 lei/ mesaj6 

- Furnizare miniextras  0.90 lei (echiv. în valuta contului) 

MyBRD SMS ataşat cardurilor de 
credit Standard/ Gold cu rate la 

cumpărături 
gratuit7 

 

Serviciul de online banking YOU BRD 

Administrare gratuit 

Serviciul de mobile banking MyBRD Mobile8 

Administrare 4.5 lei/ lună 

Utilizare USSD 0.5 lei/ sesiune 

Serviciul de internet banking MyBRD Net8 

Administrare 4.5 lei/ lună 

Achizitie/Inlocuire dispozitiv token 
Digipass serviciul de Internet 

banking MyBRD Net 20 lei + TVA 

Administrare serviciul de Internet 
banking MyBRD Net împreună cu 

serviciul de Mobile banking MyBRD 
Mobile 

6 lei/ lună 
 

Serviciul de Call Center MyBRD Contact 

Administrare gratuit 

*Serviciul de online banking YOU BRD/ serviciul de internet/mobile banking MyBRD Net/Mobile (serviciile MyBRD Net şi MyBRD Mobile au fost eliminate din oferta băncii începând cu data de 26.04.2021) 
 

1Aplicabil numai în cazul plăților intrabancare. Începând cu 07.01.2013, pentru serviciul de ordine de plată programată între 2 conturi ale aceluiași client (conturi curente BRD/conturi de economii BRD) nu se percepe comision (în cazul clienților care au optat 
pentru acest serviciu înainte de 07.03.2013, se percepe comisionul standard de 0.30 eur/operațiune); 2Comisionul SENT (TRANSFOND) aferent instrucțiunilor de debit direct în sistem interbancar este suportat de beneficiarul plății; 3Pentru fiecare suboperaţiune 
efectuată în cadrul ordinului de plată documentar/ condiţionat  (avizare, emitere, plată, etc.)  se va trimite/ reţine minim un 1 mesaj SWIFT; 4Eliminare din oferta Băncii din 01 Martie 2019; 5Include comisionul de 0.88 lei perceput de SENT (TRANSFOND) pentru 
încasări; SENT (TRANSFOND) nu percepe comision pentru plăți; 6gratuit pentru cardul de credit Platinum; 7 costul abonamentului MyBRD SMS și costul mesajelor transmise de Bancă sunt 0; 8 Comisioane aplicabile pentru clienţii care au contractat serviciul 

până la data de 26.04.2021. 

 

Încasări şi plăţi5 - instrumente de debit 
(cecuri şi bilete la ordin) în lei 

compensate  
electronic (lei) 

compensate pe suport hârtie 
(lei) 

                   ≤ 500 lei 4 lei/ operaţiune 8 lei/ operaţiune 

(500 - 50.000) lei 8 lei/ operaţiune 16 lei/ operaţiune 

≥ 50.000 lei 11 lei/ operaţiune  22 lei/ operaţiune 

Încasări  în conturi escrow 

Circuit intrabancar  
(BRD - BRD) 

Circuit interbancar  
(alte bănci - BRD)  

Ghişeu/Online* Ghişeu/Online* 

Lei gratuit gratuit 
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5. 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 25 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 30 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, Electronice: Maestro Universitatea Bucuresti, Standard: Visa Standard, Mastercard Standard 
Transport: Mastercard Standard Transport STB  
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 USD, Mastercard 
Standard EUR 
Gold: Mastercard Gold EUR 
Platinum: Platinum 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  Transport   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% 

ATM/POS alte bănci din România  1% + 7 lei 1% + 7 lei   

ATM/POS, în EUR, alte bănci din Uniunea 
Europeană  

1% +7lei 1% + 7 lei 

ATM/POS, în alte valute, alte bănci din 
străinătate 

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/ 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/ online gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 

Tranzactii quasi-cash  1% + 7 lei (sau echiv in valuta contului) 

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 
Electronice: Maestroo Universitatea Bucuresti 
Standard: Visa Standard, Mastercard Standard 
Transport: Mastercard Standard Transport STB  
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 USD, Mastercard 
Standard EUR 
Gold: Mastercard GoldEUR 
Platinum: Platinum  EUR 
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6. 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 30 lei 

Emitere extras - online prin  serviciul de online banking YOU BRD/ serviciul de Internet 
banking MyBRD Net1 

gratuit gratuit gratuit  

Transmitere extras prin poştă 4 lei 4 lei  3 lei 

TARIFE ŞI COMISIOANE AFERENTE LINIEI DE CREDIT  

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 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 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/ 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 

    

  

1Serviciul MyBRD Net a fost eliminat din oferta Bancii incepand cu data de 26.04.2021. 

* Comisionul de administrare anuală deţinător autorizat pentru cardurile de credit Strandard si Gold este 0 lei pe durarata detinerii cardului - pentru clientii care aplica în cadrul Campaniei BLACK FRIDAY, pe pagina 
campaniei www.brd.ro/yey-friday, in perioada 12-19 noiembrie 2021 si aplica pana in data de 10.12.2021, iar cardul este aprobat pana in data de 31.12.2021 .  

 

 

 apply within the BLACK FRIDAY Campaign, on the campaign page www.brd.ro/yey-friday, in the period 12 – 19.11.2021 and apply until 10th of December and have approved the card until 31.12.2021.  

 

http://www.brd.ro/yey-friday
http://www.brd.ro/yey-friday
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1Comisionul de analiză dosar este redus astfel: cu 20% pentru clienții care dețin/contractează un pachet de produse dintre: CLASIC, SELECT, PREMIUM, DRUM BUN, e-CLICK, CARD SENIOR, SPRINT PE+, CARD LIKE (în cazul 
deținerii pachetului CARD LIKE, reducerea se aplică doar la creditele de consum), sau care dețin un Credit Expresso; sau cu 50% pentru clienții care dețin/contractează un pachet de produse dintre: CARD ZI CU ZI, CARD GOLD în lei, 
CARD PLATINUM, PREM1ER LEI/EUR, PREM1ER PLUS LEI/EUR; sau cu 100% pentru clientii care contracteaza un credit Expresso/Expresso Restart prin intermediul platformei online. 
2 Comisionul de administrare credit lunar se va calcula la soldul curent al creditului. 
3 Creditul Habitat/ Habitat ReStart se acordă doar clienţilor care obţin venitul în euro, pe care îl încasează sau urmează să îl încaseze în contul BRD pe perioada creditului. 
4 Creditul „La Casa Mea” se adresează clienţilor care achiziționează/construiesc prima locuință și încasează sau urmează să încaseze venituri în cont BRD pe perioada creditului. 

7. Credite 
1. ANALIZA CREDITE1 

A.  Credite de consum în lei  în valută 

a. Credite de nevoi personale fără obiect  

Expresso/ Expresso ReStart  200 lei  - 

Credit Multiplan 200 lei 50 eur 

Expresso NonStop/ Expresso NonStop Restart 650 lei - 

b. Linii de credit  

Descoperitul autorizat de cont Individual/ ReStart 20 lei 5 eur / 5 usd 

c. Credite destinate studiilor/ studenţilor   

Credit 10 100 lei - 

Credit pentru studii - fără ipotecă 100 lei 25 eur / 25 usd 

d. Credite acordate în scopuri medicale  

Credit pentru tratamente medicale - fără ipotecă 100 lei 25 eur 

e. Credite garantate cu sume de bani blocate în cont   

Credit de nevoi temporare 20 lei 5 eur/ 5 usd 

Descoperitul autorizat de cont Individual cu sume de bani blocate în cont 20 lei 5 eur/ 5 usd 

Descoperitul autorizat de cont Platinum cu sume de bani blocate în cont 200 lei 50 eur 

B. Credite pentru investiţii imobiliare   

Credit imobiliar/ ipotecar - Habitat/ Habitat ReStart 650 lei 200 eur3 

Credit ipotecar „La Casa Mea”4 650 lei - 

Credit ipotecar „Prima Casă”/ „Noua Casă” gratuit - 

2. ADMINISTRARE CREDITE2 

A. Credite de consum în lei  în valută 

a. Credite de nevoi personale fără obiect   

Expresso/ Expresso ReStart gratuit  - 

Credit Multiplan 0.40%/ lună 0.40%/ lună 

Expresso NonStop/ Expresso NonStop ReStart gratuit - 

b. Linii de credit  

Descoperitul autorizat de cont Individual/ ReStart gratuit gratuit 

c. Credite destinate studiilor/ studenţilor  

Credit 10 0.32%/ lună - 

Credit pentru studii - fără ipotecă 0.32%/ lună 0.32%/ lună 

d. Credite acordate în scopuri medicale   

Credit pentru tratamente medicale - fără ipotecă 0.40%/ lună 0.40%/ lună 

e. Credite garantate cu sume de bani blocate în cont   

Credit de nevoi temporare 30 lei/ lună 5 eur/ 5 usd/ lună 

Descoperitul autorizat de cont Individual cu sume de bani blocate în cont gratuit gratuit 

Descoperitul autorizat de cont Platinum cu sume de bani blocate în cont gratuit gratuit 

B. Credite pentru investiţii imobiliare  

Credit imobiliar/ ipotecar - Habitat/ Habitat ReStart gratuit gratuit 

Credit ipotecar „La Casa Mea” gratuit - 

Credit ipotecar „Prima Casă”/ „Noua Casă” gratuit - 
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3. RAMBURSARE ANTICIPATĂ în lei în valută 
a. Credite cu dobândă variabilă  gratuit 

b. Credite cu dobândă fixă*   

 dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea contractului de credit este 
mai mare de 1 an 

1% 
 

 dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea contractului de credit este 
mai mică de 1 an 

0.5% 
 

c. Credite cu dobândă fixă în primii ani, apoi indexabilă gratuit 

*Pentru creditele cu ipotecă imobiliară acordate începând cu 30.09.2016, Banca nu percepe compensaţie pentru rambursarea anticipată  

4. ALTE COMISIOANE AFERENTE ACTIVITĂŢII DE CREDITARE  
Punerea la dispoziţie a creditului gratuit 

Reînnoire/ Majorare linie de credit : 

Descoperitul autorizat de cont Individual (inclusiv cu sume de bani blocate în cont)/ ReStart 20 lei 5 eur / 5 usd 

Descoperitul autorizat de cont Platinum (inclusiv Platinum cu sume de bani blocate în cont)/ Platinum ReStart 200 lei 50 eur 

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

50 eur (echiv. în valuta creditului) 
 

Comision de gestiune datorat FNGCIMM pentru creditul ipotecar „Prima Casă”/ „Noua Casă”  
 

0.30%/ an, calculat la valoarea garanţiei 
 

Comision unic de analiză pentru obţinerea promisiunii de garantare din partea FNGCIMM, pentru „Prima 
Casă”/ „Noua Casă” 

0.15% 
 la valoarea promisiunii unilaterale de creditare  

Cost evaluare imobil/ imobile (inclusiv TVA):   

Apartament 450 lei (echiv. în valuta creditului) 

Casă 550 lei (echiv. în valuta creditului) 

Teren 400 lei (echiv. în valuta creditului)) 

Alt tip de imobil 480 – 3.000 lei (echiv. în valuta creditului) 

Clădire viitoare – evaluare iniţială 600 lei (echiv. în valuta creditului) 

Clădire viitoare – evaluare intermediară 300 lei (echiv. în valuta creditului) 

Clădire viitoare – evaluare finală 550 lei (echiv. în valuta creditului) 

Notă: Dacă se optează pentru realizarea evaluării de către Bancă atunci costul aferent evaluării imobilului va fi suportat 

integral de către Bancă (excepţie: creditele “Prima Casă” și „Noua Casă”)  
Tarife pentru publicitatea şi/ sau înregistrarea la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) conform tarif operator agreat 

Ordin de plată condiţionat reţinut la refinanţarea expunerii de la alţi creditori (excepţie: Descoperitul Autorizat 
de Cont, Card de Credit) 20 lei (echiv. în valuta creditului)/ operaţiune 

5. GARANŢII   

Întocmirea contractelor de garanţie mobiliară şi imobiliară în vederea autentificării la Notariat/ înscrierii în Cartea 
Funciară sau în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) 

gratuit 
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Fonduri de investiţii  
(FDI = Fond deschis de investiţii) 

FDI BRD Simfonia 
FDI BRD Simplu 

FDI BRD 
Obligaţiuni 

FDI BRD Diverso  
Clasa A şi E 

FDI BRD Acţiuni 
Clasa A şi  E 

FDI BRD Global Clasa 
A şi  E 

FDI BRD Euro Fond 
FDI BRD USD Fond 

Deschidere cont/ 
Subscriere/ Răscumpărare 

gratuit 

Retrageri de numerar de la 
casierie 

1%, min. 10 lei/ min. 5 eur (în funcţie de valuta contului) 

8. Economisire şi plasamente 

Produse de economisire Depozit la termen* Cont de economii** Cont de economii pentru minori*** 

Deschidere produs gratuit gratuit gratuit 

Administrare produs gratuit 

lei: gratuit 
 

valută: 0.80 eur/ lună/ cont  
(echiv. în valuta contului) 

lei: gratuit 
 

valută: 0.80 eur/ lună/ cont  
(echiv. în valuta contului)  

Închidere produs / Lichidare depozit gratuit, prin transfer în contul curent 

lei: gratuit  
 

valută: 10 eur/ 10 usd 
(în funcţie de valuta contului) 

  lei: gratuit  
 

valută: 10 eur/ 10 usd 
(în funcţie de valuta contului) 

Virarea dobânzii din contul de depozit în contul 
curent  

gratuit - - 

Depuneri de numerar gratuit  

Retrageri de numerar de la casierie**** 
 

lei: 1%, min. 10 lei 
valută: 1%, min. 5 eur sau echiv. 

Transfer credit - Incasări în conturile de economii  n/a gratuit 

Comision de succesiune***** 0 lei/ eur/ usd  

  *depozite la termen, depozit Progresso **Atucont1 ***Atustart, Atusprint2 

Notă: SmartContul nu se mai comercializează începând cu 31.08.2015; deschidere/ închidere/ administrare cont: gratuit 
****  nu se aplică comision de retragere pentru orice retragere de numerar de la casierie (lei sau valută) aferentă depozitelor la termen încheiate (semnate) înainte de 30.07.2002 
***** comision modificat începând cu 17.11.2017 
 
1 Conturile de economii Atucont în USD au fost retrase de la comercializare începând cu data de 01.03.2021, respectiv Atucont în EUR începând cu data de 26.04.2021. 
2 Conturile de economii Atustart, Atusprint în USD au fost retrase de la comercializare începând cu data de 01.03.2021, respectiv Atustart, Atusprint în EUR şi Atusprint în RON începând cu data de 26.04.2021. 

 

Stejar (produs în stoc)    
Transfer credit - Plăţi prime/ Incasări 
în contul curent aferent operaţiunilor 
Stejar (răscumpărări, despăgubiri, 
etc) 

gratuit 

Retrageri de numerar de la casierie  1%, min. 10 lei 
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9. Asigurări 

Asigurare Confort 

prima de asigurare anuală 
 

asiguratul este titularul contului de card sau un 
deţinător autorizat, altul decât soţul/ soţia  

asiguratul este deţinătorul autorizat 
 (soţ/ soţie) 

în cadrul pachetelor de produse/*conventii plata salarii 
 

pentru cardurile în  
lei/ usd 

pentru cardurile în 
 eur  

pentru cardurile în 
 lei/ usd 

pentru cardurile în  
eur  

pentru cardurile în 
 lei/ usd 

pentru cardurile în  

eur  

Asigurare Confort ataşată cardului 
PLATINUM  

echiv. în lei a 8 usd/ 
an 

8 eur/ an  
 

echiv. în lei a 6 usd/ 
an 

6 eur/ an  
 

echiv. în lei a 6 usd/ an  

pentru pachetele Card Platinum, pentru cardurile titularilor 

Asigurare Confort Mobile ataşată 
cardurilor de debit  

7 usd/ an 
 (sau echiv. în lei ptr. 

cardurile în lei) 

 
7 eur/ an  

n/a  
 
 

6 usd/ an  
(sau echiv. în lei ptr cardurile în lei) 

6 eur/ an 
 

doar pentru titularul contului de card  
 

pentru pachetele Clasic, Select, Drum bun, Card Like, Card 
Senior, Card Gold pentru cardurile titularilor  

Asigurare Confort Mobile Plus ataşată 
cardurilor de debit   

10 usd/ an 
 (sau echiv. în lei ptr. 

cardurile în lei) 
10 eur/ an  

 

 n/a 
 
 

8 usd/ an  
(sau echiv. în lei ptr cardurile în lei) 

8 eur/ an*  
 

doar pentru titularul contului de card  
 

pentru pachetele Clasic, Select, Drum bun, Card Like, Card 
Senior, Card Gold pentru cardurile titularilor 

*pentru carduri atasate in cadrul conventiilor pentru plata salarii 

Asigurări de viaţă BRDAV ataşate creditelor   
Credite de consum fără ipotecă (nevoi personale nenominalizate, pentru studii, în scopuri medicale, 
pentru investiţii imobiliare, reeşalonări şi refinanţări):   

Caz standard Cota de primă: 0.090%/ lună (aplicată la soldul creditului din momentul plăţii) 

Caz cotaţii specifice 
răspuns afirmativ la întrebările 2a, 2c sau 3 din Chestionarul medical  

Cota de primă: 0.094%/ lună  
(aplicată la soldul creditului din momentul plăţii)    

Caz cotaţii specifice 
răspuns afirmativ la întrebarea 5 din Chestionarul medical 

Cota de primă: 0.124%/ lună 
 (aplicată la soldul creditului din momentul plăţii)    

Card de credit standard (Punct Card/ CumVreiTu) şi card de credit Platinum Cota de primă: 0.13%/ lună (aplicată la valoarea liniei de credit utilizată)    

Card de credit standard şi card de credit Gold cu rate la cumpărături Cota de primă: 0.40%/ lună (aplicată la valoarea zilnică a liniei de credit utilizată)    

Descoperitul autorizat de cont Individual (excepţie Platinum) Cota de primă: 0.071%/ lună (aplicată la valoarea liniei de credit utilizată)    

Descoperitul autorizat de cont Platinum Cota de primă: 0.13%/ lună (aplicată la valoarea liniei de credit utilizată)    

Credit pentru investiţii imobiliare cu ipotecă – caz standard / Credit de consum cu ipotecă Cota de primă: 0.045%/ lună (aplicată la soldul creditului din momentul plăţii) 

Asigurări Sogessur S.A. Paris – Sucursala București   Asigurări GROUPAMA 

Asigurare de locuinţă  cu  franşiză PAD - clădiri cu destinaţie locativă - Asigurare incendiu cu franşiză PAD - clădiri cu destinaţie locativă - 

imobile construite după 1941 0.10% / an imobile construite după 1941 0.09% / an 

imobile construite înainte de 1940 (inclusiv) 0.14% / an imobile construite înainte de 1940 (inclusiv) 0.13% / an 

 Asigurare de călătorie pentru deţinătorii de Card de credit standard  45 lei/ an 
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10. Servicii diverse 

1. Incidente de plată Tarif/ comision 

Consultare bază de date CIP la cererea clienţilor   

pentru fiecare cerere transmisă prin centrală 6 lei + TVA  

pentru fiecare cerere transmisă prin subunităţi 7 lei + TVA 

 2. Scrisori de bonitate (recomandare) / certificate de solvabilitate  

Eliberare scrisoare de bonitate (recomandare)  8.46 eur (în echiv. lei) + TVA 

Eliberare certificat de solvabilitate  
(pentru creditele ipotecare ANL)  33.60 eur (în echiv. lei) + TVA 

 3. Inchiriere casete de valori* 

Casetă Tip 1  1.50%/ an, min. 44.4 lei / lună + TVA 

 Casetă Tip 2  1.50%/ an, min. 56.5 lei / lună + TVA 

  Casetă Tip 3  1.50%/ an, min. 68.6 lei / lună + TVA 

Casetă Tip 4 1.50%/ an, min. 80.7 lei / lună+ TVA 

Casetă Tip 5 1.50%/ an, min. 112.9 lei / lună + TVA 

Casetă Tip 6 1.50%/ an, min. 225.8 lei / lună + TVA 

Casetă Tip 7 1.50%/ an, min. 362.9 lei / lună + TVA 

Casetă Tip 8 1.50%/ an, min. 544.4 lei / lună + TVA 

 4. Mesaje transmise  

poştă: curier rapid special conform tarife DHL  + TVA 

poştă: recomandată conform tarifelor Poştei + TVA 

 5. Casa de schimb valutar -  operaţiuni de schimb valutar gratuit 

 6. Alte servicii  

Plată facturi prin depunere de numerar la ghişeu**  0.60%, min. 2 lei  

Plăţi facturi cu numerar şi card la automatele de plată de tip APT/ 
MBA 

gratuit 
 

Verificare autenticitate bancnote la cerere clienţi (lei, valută)  1 eur / bancnotă (în echiv. lei) 

Primire şi păstrare obiecte şi hârtii de valoare  1%/ an, min.25 eur / lună + TVA 

Comision de succesiune*** 0 lei/ eur/ usd 

Eliberare de formulare bancare gratuit 

Eliberare copii documente şi formulare bancare, la solicitarea 
clientului (se percepe şi în cazul eliberării de adeverinţe) 

1 eur/ pagină 
(în echiv. lei)  + TVA 

*  se percepe la valoarea declarată, în echivalent lei  
** în unele situaţii comisionul perceput plătitorului pentru plăţile de facturi prin depunere de numerar la ghişeu poate avea o valoare diferită în 

funcţie de contractul încheiat între Beneficiar şi BRD; în cazul plăţilor de facturi prin transfer credit - plata intrabancara la ghişeu în unele situaţii 
comisionul perceput plătitorului pentru plăţile de facturi poate avea o valoare diferită în funcţie de condiţiile derogatorii sau de contractul încheiat 
între Beneficiar şi BRD  

*** comision modificat începând cu 17.11.2017 
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Anexa nr. 1: Pachete de produse și servicii - nu se mai comercializează 

Componența gamei de pachete 
(retrase din oferta Băncii începând din 17.01.2020) 

SPRINT PE+ STUDENT 
PE+ 

SENIOR PE+  
 

EURO PE+ 
 

AZI PE+ GOLD AZI PE+ PLATINUM 

Produse şi servicii incluse 

Cont curent   lei   lei   lei  eur  lei   lei

Card debit   Sprint 
 

 ISIC/ 
MAEUB 

 Mastercard/ Visa 
Standard 

 Mastercard 
Standard

Mastercard/Visa Gold  Mastercard  Platinum 

Servicii de bancă la distanţă 
 

Contact 
 Serviciul de online banking YOU 
BRD/ serviciul de internet/mobile7 

banking MyBRD Net/MyBRD 
Mobile (servicii opţionale) 

Contact, SMS,   
serviciul de online 
banking YOU BRD 

serviciul de 
internet/mobile banking 

MyBRD Net/Mobile7 

- 


Contact,   serviciul de 
online banking YOU 

BRD, serviciul de  
internet/mobile banking 

MyBRD Net/Mobile7 

Contact,  serviciul de online 
banking YOU BRD, serviciul 
de internet/mobile banking 

MyBRD Net/Mobile7 

Asigurare de călătorie externă1 - - - -      

Asigurare de spitalizare2 Avantaj 2 - -     - -  Clasic  Clasic

Cont de economii  - -   lei -   lei   lei

Operaţiuni gratuite pe lună 

Retrageri de numerar în lei la ATM BRD/ Transfer credit - Plăţi intrabancare 
în lei prin serviciul de internet/mobile banking MyBRD Net/Mobile7/serviciul de 
online banking YOU BRD/ Interogări de sold la ATM  BRD 

 nelimitate 


 nelimitate 


 nelimitate 


- 
 

 nelimitate 


 nelimitate 


Retrageri de numerar în eur la ghișeu BRD - - -  2 - - 

Transfer credit - Plăţi interbancare în lei prin serviciul de internet/mobile 
banking MyBRD Net/MyBRD Mobile7/serviciul de online banking YOU BRD - - - -  nelimitate  nelimitate

Transfer credit - Incasări intrabancare în lei şi valută  nelimitate  nelimitate  nelimitate  nelimitate  nelimitate  nelimitate

Transfer credit - Incasări interbancare în lei  1  1 - -  nelimitate  nelimitate

Alerte SMS pentru creditări ale contului curent cu sume >= 500 lei - -  2 - - - 

Schimbări PIN la ATM BRD/ Furnizarea listei ultimelor 10 tranzacții autorizate 
la ATM BRD 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 nelimitate 


 nelimitate 


 Alte reduceri   

Comision analiză dosar credit  - standard - 20% standard - 20% - standard - 50% standard - 50% 

Comision administrare anuală Card de Credit Standard cu rate la cumparaturi  - - - - 
 

gratuit primul an  gratuit primul an  

Comision administrare anuală card de debit “À la Carte” - - - - standard - 30% standard - 30% 

Serviciul MyBRD SMS cu 20 alerte incluse/ lună3 - - - - 2 lei/ lună 2 lei/ lună 

Asigurare ataşată cardului, opţional, una din cele trei variante:  
Confort Platinum/ Confort Mobile/ Confort Mobile Plus4 

- 6 / 8 usd/ an 6 / 8 usd/ an - 6/ 8 usd/ an 6 usd/an doar asigurare 
Confort 

Bonus la dobânda aferentă depozitelor la termen în lei în cazul domicilierii 
venitului lunar în conturi curente BRD 

- 
 

- 
 

standard+ 0.05% - 
 

- 
 

- 
 

Bonus la dobânda aferentă conturilor de economii în lei în cazul domicilierii 
venitului lunar în conturi curente BRD 

- 
 

- 
 

standard + 0.15% - 
 

- 
 

- 
 

Comision administrare pachet pe lună   

Fără îndeplinirea condiţiei de încasare venit recurent în cont curent BRD 
0 lei/ lună 

 

          3.9 lei/lună 3 eur/ lună 
 

20 lei/ lună 50 lei/ lună 

Cu îndeplinirea condiţiei de încasare venit recurent în cont curent BRD 1.9 lei/ lună  0 lei/ lună5 0 lei/ lună5 
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 Note :Începând cu data de 17.01.2020, denumirile comerciale ale pachetelor au fost modificate astfel: pachetul Student PE+ Card Like; pachetul Senior PE+  Card Senior; pachetul EURO PE+  Card Start Euro; pachetul AZI 

PE+ Gold  Card Gold; pachetul AZI PE+ Platinum  Card Platinum.    
          
1Componenta de asigurare gratuită pentru titularul pachetului, ataşată cardurilor embosate din componenţa pachetului. 
2Componenta de asigurare gratuită pentru titularul pachetului, pe toată perioada de viaţă a acestuia.  
3Serviciu opţional inclus în pachet cu tarif special, care se prelevează separat de comisionul de administrare lunară pachet. 
4Componenta de asigurare, în două variante, opţională în pachet. La momentul deschiderii pachetului se alege doar una din cele trei variante. Prima preferenţială se prelevează în echivalentul valutei contului plătitor, separat de 

comisionul de administrare lunară pachet.  

  Componenţa gamei de pachete 
  (retrase din oferta Băncii începând din 17.01.2020) 

CLASIC   SELECT  DRUM BUN  

 LEI   EUR   LEI   EUR   EUR  
 Produse şi servicii incluse    

Cont curent               

Card debit  Maestro, 
Visa/ 

Mastercard A la 
Carte

 Mastercard 
Standard 

 Mastercard Standard/ Transport, Visa 
Clasic, Visa / Mastercard A la Carte 



 Mastercard Standard 




 Mastercard 
Standard

Serviciul de Call Center MyBRD Contact          

Asigurare de spitalizare2 Avantaj 2   Clasic  Clasic/ Plus - 

Asigurare ataşată cardului (obligatorie în  primul an), una din 
cele doua variante: Confort Mobile/ Mobile Plus4 

  6/ 8 eur/ usd /an 


  6/ 8  eur/ usd /an   6/ 8 eur/ an 
 

Produse şi servicii opţionale incluse:  
Serviciul de online banking YOU BRD/ Serviciul de 
internet/mobile banking MyBRD Net/Mobile7/ serviciul MyBRD 
SMS 

   






   


Operaţiuni gratuite pe lună  
Retrageri de numerar în lei la ATM din reţeaua BRD  1  3  2

Interogări de sold la orice ATM  BRD/ Transfer credit - Incasări 
intrabancare în lei şi valută/ Transfer credit - Plăţi intrabancare 
în lei prin  serviciul de online banking YOU BRD/ serviciul de 
internet/mobile banking MyBRD Net/Mobile7   nelimitate  nelimitate  nelimitate

Alte reduceri    
Administrare anuală card de debit6 / Analiză dosar credit (excepţie Prima Casa şi creditele auto acordate prin reţeaua concesionarilor autorizaţi Dacia/ Renault / Nissan)/ Intocmire dosar Descoperitul autorizat de cont 

opţiunea normal standard - 20% standard - 20% standard - 20% 

opţiunea LOIAL standard - 25% standard - 25% - 

Comision pachet pe lună  

Administrare pachet de produse 

(pentru pachetele comercializate înainte de 18.05.2009 se 
percepe comisionul de administrare în vigoare la data 
respectivă) 
 

6.5 lei/ lună 
 
 

1.9 eur/ lună 
 
 

9 lei/ lună 
cu asigurare de 

spitalizare nivel de 
bază 

(Avantaj 2 Clasic) 

20 lei/ lună 
cu asigurare de 
spitalizare nivel  

extins 
(Avantaj 2 Plus) 

2.7 eur/ lună 
cu asigurare de 

spitalizare nivel de 
bază 

(Avantaj 2 Clasic) 

6 eur/ lună 
cu asigurare de 
spitalizare nivel  

extins 
(Avantaj 2 Plus) 

2 eur/ lună 
 
 

Închidere pachet de produse 

 

 0 lei 0 lei 0 lei 
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5Comisionul de administrare pentru gama de pachete AZI PE+ este 0 (zero) lei/ lună, cu condiția încasării de venituri recurente. Prin venit recurent se înțelege acel venit, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții: (i) provine din 
încasări cu caracter regulat: salarii, chirii, pensii, alocații, burse sau alte tipuri de venituri cu caracter regulat  (ii) este încasat lunar în conturile curente deținute de client la BRD (iii) este în valoare de minim 8.000 lei/ lună pentru 
pachetele AZI PE+ GOLD sau de minim 12.000 lei/ lună pentru pachetele AZI PE+ PLATINUM. Nu reprezintă venit recurent sumele provenite din împrumuturi acordate de Bancă, sumele provenite din depozite ajunse la maturitate, 
transferuri credit din conturile proprii. In cazul neîndeplinirii condiției de încasare a veniturilor recurente anterior menționate, în data de 20 a fiecărei luni, Banca va percepe din contul suport al pachetului valoarea comisionului de 
administrare pachet - fără îndeplinirea condiției de încasare venit recurent, în conformitate cu Ghidul comisioanelor în lei și valută pentru Persoane Fizice în vigoare, pentru luna anterioară în care nu s-au încasat venituri recurente. In 
toate cazurile, clientul beneficiază de o perioadă de grație în luna activării pachetului şi în următoarea lună calendaristică, în care nu va plăti comisionul de administrare pachet indiferent de îndeplinirea/ neîndeplinirea condiției de încasare a 
veniturilor recurente în cuantumurile menționate. Incepând cu a 4-a lună calendaristică, calculată considerând şi luna activării pachetului, Banca va verifica, pentru luna calendaristică anterioară, condiția de încasare a veniturilor recurente în 
cuantumurile menționate, în conturile curente deținute de client la BRD. In cazul neîndeplinirii condiției, Banca va percepe comisionul de administrare pachet în vigoare conform Ghidului comisioanelor în lei și valută pentru Persoane Fizice.  

6Pentru cardurile titularilor contractate în cadrul pachetelor de produse şi servicii CLASIC, SELECT, DRUM BUN se percep comisioane de administrare anuale reduse conform tabelului de mai sus, cu excepţia cardurilor ‘A la Carte”/ Suporter/ 
Mastercard A la Carte Contactless, cardurilor: Transport, Mastercard BRD Vreaubilet pentru care administrarea anuală este standard. Comisioanele de administrare card se prelevează separat de comisionul de administrare lunară pachet. 

7 Serviciile de internet/mobile banking MyBRD Net/Mobile au fost eliminate din oferta Bancii incepand cu data de 26.04.2021. 
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Pachete de produse şi servicii 

Pachetul ”PREMIUM” lei valută 

 Administrare pachet de produse 35 lei/ lună 10 eur/ lună 

 Inchidere pachet de produse  0 lei 

Pachetul ”e-CLICK” 

 Administrare pachete de produse 8.5 lei/ lună 

 Inchidere pachet de produse 0 lei 

Pachetul ”SPRINT” / Pachetul ”STUDENT” 

 Administrare pachete de produse 4 lei/ lună 

 Inchidere pachet de produse  0 lei 

Pachetul „de vară”  

(ofertă promoţională valabilă 16.07-15.09.2012) 
lei valuta 

 Administrare pachet de produse 4 lei/ lună 1 eur/ lună 

 Inchidere pachet de produse 0 lei 
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 Componenţa pachetelor PREMIUM, SPRINT, STUDENT, e-CLICK din stoc: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*nu se mai comercializeaza 
 
 
 
 
 
 

 
 

Denumire produs Pachet PREMIUM Pachet SPRINT Pachet STUDENT Pachet e-CLICK 

Moneda LEI EUR LEI LEI EUR 

PRODUSE ŞI SERVICII OBLIGATORII 
INCLUSE  

  

Cont curent           

Card debit  Mastercard/ 
Visa GOLD 

 Mastercard 
GOLD 

 Sprint 
 

 ISIC/ MAEUB/ Visa 
Electron 

 Mastercard ePayment 

Serviciul de Call Center MyBRD Contact          

Asigurare de spitalizare1 Avantaj 2   Plus                     - 

Asigurare Confort2  5 eur/ usd/ an  5 usd/ an  5 usd/ an  Confort online* 

PRODUSE ŞI SERVICII OPŢIONALE 
INCLUSE  

 

 

Serviciul de internet/mobile banking MyBRD 
Net/Mobile10   

    
  

Serviciul de online banking YOU BRD         

SMS banking MyBRD SMS                       - 

OPERAŢIUNI GRATUITE/ LUNĂ    

Retrageri de numerar în lei la ATM din reţeaua 
băncii 

 5  2  2  1 

Interogări de sold la orice ATM  BRD  nelimitate  nelimitate  nelimitate  nelimitate 

Transfer credit - Incasări intrabancare în lei şi 
valută  nelimitate  nelimitate  nelimitate  nelimitate 

Transfer credit - Plăţi intrabancare în lei prin  
serviciul de online banking YOU BRD/serviciul 
de Internet/mobile banking MyBRD Net/Mobile10   nelimitate -  nelimitate  nelimitate 

REDUCERI     

Comision administrare anuală card de debit 3 Standard - 20% Standard - 20% Standard - 20% Standard - 20% 

Comision analiză dosar credit 4 Standard - 20% - Standard - 20% Standard - 20% 

Comision întocmire dosar Descoperitul autorizat 
de cont 

Standard - 20% - Standard - 20% Standard - 20% 
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 Componenţa Pachetelor de Campanie SENIOR PE+/ BLACK FRIDAY (nu se mai comercializează): 
 
 

 
Pachet  

SENIOR PE+5 

Pachet 
BLACK FRIDAY6 

Pachet 
BLACK FRIDAY7  

Pachet BLACK 
FRIDAY8 

Perioada de valabilitate oferte promotionale 
 30.09 - 31.12.2016 

 21.08 - 15.10.2017 

 09.07 - 01.10.2018 
 

 25.11 - 27.11.2016  17.11 - 19.11.2017  16.11 - 18.11.2018 

PRODUSE ŞI SERVICII INCLUSE      

Cont curent  
 lei  lei  lei  lei  lei 

Card debit  
 Maestro/Visa Electron 

lei 
 

 Mastercard/Visa 
Standard 

 

 
 Maestro/Visa 

Electron lei 

 Mastercard/Vis
a Standard/ 
Maestro/ Visa 
Electron lei 

 Mastercard/Vis
a Standard lei 

Servicii de bancă la distanţă  Contact/ SMS/ serviciul 
de online banking YOU 

BRD/ serviciul de 
internet banking 
MyBRD Net sau 

serviciul de mobile 
banking MyBRD 

Mobile10 (la alegere, 
unul din cele două) 

 

 Contact/ SMS/ 
serviciul de online 

banking YOU BRD / 
serviciul de 

internet/mobile 
banking MyBRD 

Net/ Mobile10 

 Contact/ serviciul 
de online banking 

YOU BRD/serviciul 
de internet/mobile 
banking MyBRD 

Net/Mobile 
(la alegere, unul 
din cele două) 10 

 Contact/ serviciul 
de online banking 

YOU BRD/serviciul 
de internet/mobile 
banking MyBRD 

Net/Mobile 
(la alegere, unul 
din cele două) 10 

 Contact, serviciul 
de online banking 

YOU BRD/serviciul 
de internet/mobile 
banking MyBRD 

Net/Mobile 
(optionale) 10 

 

Cont de economii   lei  lei - - - 

OPERAŢIUNI GRATUITE/ LUNĂ      

Retrageri de numerar în lei la  ATM din reţeaua 
băncii 

 nelimitate  nelimitate  nelimitate  nelimitate  nelimitate 

Transfer credit - Plăţi intrabancare în lei prin 
serviciul de online banking YOU BRD/ serviciul de 
internet/mobile banking MyBRD Net/Mobile10  

 nelimitate  nelimitate  nelimitate  nelimitate  nelimitate 

Transfer credit - Incasări intrabancare în lei şi 
valută 

 nelimitate  nelimitate  nelimitate  nelimitate  nelimitate 

Transfer credit - Incasări interbancare în lei - -  nelimitate  nelimitate  nelimitate 

Alerte SMS pentru creditări ale contului curent cu 
sume >= 500 lei/ lună 

 2 
 

 2 
 

- - - 

Interogări de sold la orice ATM  BRD  nelimitate  nelimitate  nelimitate  nelimitate  nelimitate 

ALTE REDUCERI      
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Comision analiză dosar credit  Standard - 20% Standard - 20% - - - 

Comision administrare anuală Card de Credit 
Standard cu rate la cumparaturi 

- Gratuit primul an - Gratuit primul an  Gratuit primul an  

Asigurare Confort9 
5 usd/ an 5/6/8 usd/ an in fct de 

tipul asigurarii 
Confort 

- - - 

Bonus la dobânda aferentă depozitelor la termen 
în lei în cazul domicilierii venitului lunar în conturi 
curente BRD 

Standard +0.05% 
 

Standard +0.05% 
 

 
- 

 
- 

 
- 

Bonus la dobânda aferentă conturilor de economii 
în lei în cazul domicilierii venitului lunar în conturi 
curente BRD 

Standard + 0.15% 
 

Standard + 0.15% 
 

 
- 

 
- 

 
- 

COMISION ADMINISTRARE PACHET PE LUNĂ      

Fără îndeplinirea condiţiei de încasare venit 
recurent în cont curent BRD - - 

 
0 lei/ lună 

 
0 lei/ lună 

 
0 lei/ lună 

Cu îndeplinirea condiţiei de încasare venit 
recurent în cont curent BRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofertă promoţională 
valabilă 30.09 - 
31.12.2016 

  0 lei/ lună, până la data 
de 30.11.2017, inclusiv 

  1.9 lei/ lună, începând 
din data de 01.12.2017 

Ofertă promoţională 
valabilă 21.08 - 
15.10.2017 

  0 lei/ lună, până la data 
de 31.10.2018, inclusiv 

  1.9 lei/ lună, începând 
din data de 01.11.2018 

Ofertă promoţională 
valabilă 09.07 - 
01.10.2018 

  0 lei/ lună, până la 
data de 01.10.2019, 
inclusiv 

  1.9 lei/ lună, 
începând din data 
de 02.10.2019 
 
 
 
 

 

   

_______________________ 
1Componenta de asigurare gratuită pentru titularul pachetului, pe toată perioada de viaţă a acestuia. Evenimente asigurate: spitalizare din accident sau îmbolnăvire şi intervenţie chirurgicală din accident sau din 

îmbolnăvire (nivel extins: Plus); Conţinut Indemnizaţii:  
 de spitalizare: indemnizaţie zilnică = 43 lei/ 10 eur, se acordă pentru un numar maxim de zile asigurate 
 chirurgicale: indemnizaţie maximă = 2.150 lei/ 500 eur, în funcţie de tipul intervenţiei, se aplică un procent la această sumă. In cazul în care se va folosi anestezie generală, se va plăti în plus o 

indemnizaţie de 430 lei/ 100 eur. Pentru mai multe informaţii, a se vedea nota de informare asigurare 
2 Componenta de asigurare obligatorie în pachet în primul an, cu primă preferenţială, care se prelevează în echivalentul valutei contului plătitor, separat  de comisionul de administrare lunară pachet; 3Pentru cardurile 

de debit furnizate în cadrul pachetelor de produse şi servicii PREMIUM, SPRINT, STUDENT, e-CLICK se percep comisioane de administrare anuale reduse cu 20% fata de standard. Comisioanele de administrare 
card se prelevează separat de comisionul de administrare lunară  pachet; 4 Excepţie Prima Casă şi creditele auto acordate prin reţeaua concesionarilor autorizaţi Dacia/ Renault/ Nissan; 5 Pachet comercializat în 
Campania Nationala Seniori 2016 din perioada: 30.09 – 31.12.2016, în Campania Nationala Seniori 2017 din perioada: 21.08 - 15.10.2017 şi în Campania Nationala Seniori 2018 din perioada: 09.07 - 01.10.2018 
adresate pensionarilor; 6 Pachet comercializat în Campania BLACK FRIDAY, din perioada 25.11 – 27.11.2016. Contractarea pachetului s-a realizat în orice unitate BRD, până la data de 31.12.2016, inclusiv, în baza 
codului de identificare primit, în urma aplicării online pentru oferta de pachet pe pagina campaniei de BLACK FRIDAY de la BRD; 7  Pachet comercializat în Campania BLACK FRIDAY, din perioada 17.11 – 
19.11.2017. Contractarea pachetului s-a realizat în orice unitate BRD,  până la data de 31.12.2017, în urma aplicării online pentru oferta de pachet pe pagina campaniei de BLACK FRIDAY de la BRD. 

8 Pachet comercializat în Campania BLACK FRIDAY, din perioada 16.11 – 18.11.2018. Contractarea pachetului s-a realizat în orice unitate BRD,  până la data de 31.12.2018, în urma aplicării online pentru oferta de 
pachet pe pagina campaniei de BLACK FRIDAY de la BRD.9  Componenta de asigurare opţională în pachet, cu primă preferenţială, care se prelevează în echivalentul valutei contului plătitor, separat de comisionul 

de administrare lunară pachet. 10 Serviciile de internet/mobile banking MyBRD Net/Mobile au fost eliminate din oferta Bancii incepand cu data de 26.04.2021. 
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Anexa nr. 2: OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI PIEŢE DE CAPITAL 

TITLURI DE STAT SI CORPORATE -  PIAŢA SECUNDARĂ lei valută 

Subscriere titluri de stat emise pe piaţa locală 
 

50 lei 
+ comision SaFIR 

25 eur 
+ comision SaFIR 

Colectare venituri - Piaţa locală: dobânzi/ cupoane/ încasări principal la scadenţă  gratuit 

Colectare venituri - Pieţe străine: notificare/ încasare  gratuit 

TITLURI DE STAT ŞI CORPORATE – PIAŢA SECUNDARĂ 

A. Tranzacţii de vânzare – cumpărare (lei şi valută) 

Contrapartida BRD gratuit 

Alte contrapartide – Piaţa  locală  
 

50 lei 
+ comision SaFIR 

25 eur 
+ comision SaFIR 

Alte contrapartide – Pieţe străine 

Pieţe mature şi zona EURO 30 eur 

Pieţe emergente 35 eur 

 Modificare/ anulare tranzacţii  10 eur 

B. Transferuri fără plată   

Piaţa locală - între dealeri piaţa interbancară 50 lei  + comision SaFIR  

Piaţa locală - între piaţa interbancară şi BVB 50 lei  + comision SaFIR si RoCLEAR 

Pieţe străine   

Pieţe mature şi zona EURO 30 eur 

Pieţe emergente 35 eur 

Modificare/ anulare tranzacţii  10 eur 

C. Contracte REPO   

Contrapartida BRD comision SaFIR 

Alte contrapartide: Iniţiere/ Substituire contract REPO/ Apeluri în marja contract REPO sub 
formă de titluri de stat 

 50 lei  
+ comision SaFIR 

25 eur  
+ comision SaFIR 

D. Operaţiuni de Gaj (beneficiar gaj BRD sau alţi beneficiari)/ Litigiu   

Operaţiuni de gaj (iniţiere operaţiune gaj, înlocuire titluri gajate, înlocuire beneficiar gaj, 
scadenţă operaţiune gaj, execuţie gaj prin apropiere/ vânzare)/ litigiu 

comision SaFIR 
 

E. Păstrarea în custodie a titlurilor de stat păstrate în sistemul SaFIR comision SaFIR 

 SERVICII DE CUSTODIE A VALORILOR MOBILIARE  

A. Pentru investitori rezidenţi   

Păstrarea în custodie a instrumentelor financiare:    

Piaţa locală de capital (BVB şi SIBEX) 
0.03%/ an 

 Pieţe externe mature 
0.03%/ an 

Pieţe externe emergente 
0.3%/ an 

Comision de decontare şi procesare transferuri cu instrumente financiare la / de la o 
societate de compensare, decontare şi depozitare autorizată de ASF:   

1. Piaţa locală de capital (BVB şi SIBEX)   

Decontare tranzacţii / Transferuri de instrumente financiare din custodia BRD în custodia 
altei bănci/ Secţiunea 1 a Depozitarului Central 

0.03% 
 

 Transferuri de instrumente financiare în custodia BRD gratuit  
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2. Pieţe externe   

Pieţe mature, decontare tranzacţii 
30 eur/ tranzacţie 

Pieţe emergente, decontare tranzacţii 
35 eur/ tranzacţie 

Modificare sau anulare tranzacţii 
10 eur/ tranzacţie 

Activităţi de "corporate actions" (informări despre emitenţi, încasarea dividendelor, etc.) min. 10 lei / operaţiune  

Dacă valoarea totală lunară cumulată a comisioanelor pentru serviciile de păstrare în 
siguranţă a instrumentelor financiare pe pieţele locale şi a comisioanelor pentru serviciile de 
păstrare în siguranţă a instrumentelor financiare pe pieţele externe nu depăşeste valoarea 
de 10 eur (calculat la cursul publicat în ultima zi lucrătoare a lunii),  se va percepe comision 
de păstrare în siguranţă de 10 eur.  
Comisionul de 10 eur nu se percepe în ipoteza în care clientul nu are deţineri în portofoliu 

min 10 EUR/ lună 
 

 

B. Pentru investitori nerezidenţi - păstrarea în cutie a valorilor mobiliare   

minim 0.20% / an 
până la 10 milioane de lei 

minim 0.10% / an  
10 - 50 milioane de lei 

minim 0.04% / an 
 peste 50 milioane de lei 

Procesarea transferurilor cu valori mobiliare - livrarea şi primirea valorilor mobiliare la / de la 
o societate de compensare, decontare şi depozitare autorizată de CNVM 

45 eur / tranzacţie 
 

Activităţi de "corporate actions" (informări despre emitenţi, încasarea dividendelor, etc.) 
pentru societăţi cotate pe pieţe reglementate de ASF  15 eur/ operaţiune 
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*la care se adaugă  comisionul de administrare cont, respectiv 5 lei/ cont/ lună. 

 

Anexa nr. 3: CARDURI DE DEBIT & CREDIT - nu se mai comercializează 

OPERAŢIUNI CONEXE CARDURILOR 
LEI VALUTĂ Card de credit 

LEI  Tineri   Electronice  Standard/Transport  Gold 

Furnizare / Reînnoire card gratuit gratuit gratuit gratuit n/a 

Administrare anuală 10 lei (15 lei Sprint) 35 lei 25 lei 90 usd  50 lei* 

Inlocuire card în România 10 lei (15 lei Sprint) 14 lei 25 lei gratuit 50 lei 

Inlocuire card în străinătate (regim de urgenţă) n/a n/a 148 usd 148 usd 148 usd 

Regenerare cod PIN 10 lei  3.5 usd 10 lei 

Refuz la plată nejustificat 30 lei 10 usd 30 lei 

Retrageri de numerar ATM BRD  0.2%, min. 0.9 lei 0.2%, min. 0.9 lei (echiv. usd) gratuit 

Retrageri de numerar  ATM alte bănci din România  1% + 7 lei 1% + 7 lei gratuit 

Retrageri de numerar  ghişeu POS alte bănci din România  1% + 7 lei 1% + 7 lei gratuit 

Retrageri de numerar ATM alte bănci din străinătate/ ghişeu POS 
alte bănci din străinătate  

1.5% + 10 lei 1.5% + 3 usd gratuit 

Retrageri de numerar POS alte bănci din străinătate - în regim de 
urgenţă 

150 eur (Visa) / 75 eur (Mastercard) 150 eur 75 eur 

Interogare sold ATM BRD/ MyBRD Contact gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 

Interogare sold ATM alte bănci din România/ străinătate 
1 eur  

(echiv. în valuta contului) 
1 eur  

(echiv. în valuta contului) 
1 eur  

(echiv. în valuta contului) 

Efectuare plăţi la comercianţi (inclusiv online)/ plăţi facturi gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 

Tranzactii quasi-cash  1% +7 lei (sau echiv in valuta contului)  n/a 

Furnizarea listei ultimelor 10 operaţiuni la ATM 
0.50 eur  

(echiv. în valuta contului) 
0.50 eur  

(echiv. în valuta contului) 
0.50 eur  

(echiv. în valuta contului) 

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

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

2 lei   n/a 2 lei 

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

n/a n/a n/a n/a 
50 eur 

 (echiv. lei) 

      

DENUMIRI CARDURI 

Tineri: Cardul 10, Sprint, Sprint Transport RATB, Sprint Transport  
Electronice: Maestro, Visa Electron  
Standard: Mastercard BRD-ePayment, Mastercard Suporter, Mastercard 
Vreaubilet, Instant Pay  
Transport: Maestro Transport, MaestroTransport RATB, Mastercard Standard 
Transport 

Visa Gold USD CumVreiTu 


