Valabil pentru Persoane Fizice

Servicii de bancă la distanţă
MyBRD Mobile
Administrare serviciul de mobile banking
Utilizare USSD

4.5 lei/ lună
0.5 lei/ sesiune

MyBRD Net
Administrare serviciul de internet banking
Achizitie/Inlocuire dispozitiv token
(Digipass) MyBRD Net
Administrare serviciul de internet banking
MyBRD Net împreună
cu serviciul de mobile banking MyBRD
Mobile
MyBRD SMS
Administrare MyBRD SMS
Furnizare informatii sold
Furnizare miniextras
Mesaj recepţionat1
(cu exceptia celor pentru furnizare
sold si miniextras)
MyBRD SMS ataşat cardurilor de credit
Standard/ Gold cu rate la cumpărături
MyBRD Contact
Administrare serviciu
1gratuit

4.5 lei/ lună
20 lei + TVA
6 lei/ lună

2 lei/ lună
0.90 lei/ mesaj
0.90 lei/ mesaj
0.90 lei/ mesaj
gratuit
gratuit

pentru cardul de credit Platinum

Plăți MyBRD Net /MyBRD Mobile /MyBRD Contact
Lei
BRD – BRD (inclusiv plăți facturi)
BRD – Alte bănci*
Plăți externe către beneficiari din țările care
aparțin zonei unice de plăți in eur (SEPA)2
Plăți externe către beneficiari din țări din
afara zonei unice de plăți in eur (SEPA)2
Valută
BRD – BRD (inclusiv plăți facturi)
Plăți în EUR către beneficiari din țările care
aparțin zonei unice de plăți in eur (SEPA)2
Plăți în EUR către beneficiari din țări din
afara zonei unice de plăți in eur (SEPA)2
Plăți în alte valute BRD – Alte bănci
Comision extern (numai pentru plăţile de tip
"OUR") – plăți efectuate în afara spațiului
UE/EEA3, indiferent de moneda

gratuit
3.5 lei/ operațiune
3.5 lei/ operațiune
0.15% (min. 10 eur, max. 25 eur) +
comision ReGIS (BNR)
gratuit
3.5 lei/ operațiune
0.15% (min. 10 eur, max. 25 eur)
0.15% (min. 10 eur, max. 25 eur)
10 eur
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*Include 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
2 Lista țărilor incluse în zona unică de plăți în EUR (SEPA - Single Euro Payments Area) poate fi consultată
la https://www.europeanpaymentscouncil.eu;
3 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, Marea Britanie, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia;
Nota: pentru clienti Persoane Juridice sunt valabile comisioanele conform Contractului
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