Tarif de comisioane BCR
pentru persoane juridice

I.

CONTURI
Denumire comision

1.

Nivel comision

Conturi

1.1.

Deschidere cont

1.2.

Administrare cont curent

1.3.

Administrare cont cu destinație specială

1.4.

Eliberare extras de cont curent

2.

Depozite

gratuit
20 LEI sau echiv./cont curent/lună
Gratuit / 10 LEI pentru conturile deschise în programul aferent OUG 130/2020
gratuit/1 extras lunar

2.1.

Deschidere depozit la termen

2.2.

Lichidare depozit la termen

gratuit

2.3.

Deschidere depozit escrow

negociabil

2.4.

Deschidere depozit colateral pentru garantarea obligațiilor față de terți
(ex. garanții de bună execuție)

50 LEI

2.5.

Deschidere depozit colateral pentru consemnare garanție materială (gestionar)

5 LEI

II.

gratuit

OPERAŢIUNI CU NUMERAR
Denumire comision

1.

Nivel comision

Depuneri de numerar în conturile proprii, inclusiv monedă metalică (de către persoane
împuternicite/reprezentanţi legali)

2.

Depuneri în cont monedă metalică (sume ≥ 10 LEI)

3.

Depuneri de numerar în contul altor clienţi1

4.

Încasări numerar în LEI de la alte persoane decât împuterniciţi/reprezentanţi legali

gratuit
1,5%
Conform tarifului în vigoare aplicabil clienţilor Persoane Fizice

0-100 LEI, inclusiv

gratuit

peste 100 LEI
5.

2 LEI

Retrageri de numerar2
- retrageri sub plafonul stabilit SAU retrageri planificate peste plafonul stabilit

1%
1,5%

- retrageri neplanificate peste plafonul stabilit, inclusiv3
6.

Transport și procesare numerar

III.

negociabil

OPERAŢIUNI FĂRĂ NUMERAR				
Denumire comision

1.

Operaţiuni fără numerar în LEI

1.1.

Operaţiuni prin ordin de plată

1.1.1.
1.1.2.

Nivel comision

Încasări – conturi de depozit colateral4

gratuit

Încasări - alte conturi

Intrabancare (transfer BCR - BCR)

Interbancare (transfer alte bănci din România - BCR)

0 - 100 LEI, exclusiv

gratuit

gratuit

Peste 100 LEI, inclusiv
1.1.3.

Plăţi - conturi de depozit colateral pentru depunerea
disponibilitatilor societăților comerciale în curs de
constituire
Plăţi - alte conturi
0 - 50.000 LEI, exclusiv

1.1.4.

Peste 50.000 LEI, inclusiv

2 LEI

4 LEI

Intrabancare (transfer BCR - BCR)

Interbancare (transfer BCR - alte bănci din România)

Electronic

Suport hârtie

Electronic

Suport hârtie

N/A

gratuit

N/A

20 LEI* sau **

Intrabancare (transfer BCR - BCR)
Electronic

Suport hârtie

2 LEI

20 LEI

12 LEI**

N/A

6 LEI*

1.2.2.

Suport hârtie

6 LEI**

20 LEI**

12 LEI**
0,15% min. 25 EUR max. 800 EUR
Intrabancare (transfer BCR - BCR)

0,20% min. 25 EUR max. 800 EUR

Interbancare (transfer BCR - alte bănci din România)

0 - 100 LEI, inclusiv

15 LEI

15 LEI*

Peste 100 LEI

60 LEI

60 LEI* sau **

Operaţiuni prin instrumente de debit
Încasări

1.2.1

N/A

Electronic
N/A

- Către ţări din afara Comunităţii Europene5
Comision procesare plăţi popriri

20 LEI* sau **

Interbancare (transfer BCR - alte bănci din afara României)

Peste 50.000 LEI, inclusiv

1.2.

12 LEI**

N/A

0 - 50.000 LEI, exclusiv

Suport hârtie

6 LEI*

Plăți interbancare în lei instant, ordonate prin George
0 - 49.999 LEI
- Către ţările din Comunitatea Europeană5

1.1.6

Electronic

Plăţi prin REGIS, indiferent de valoare

Plăţi în LEI în afara României
1.1.5.

Interbancare (transfer BCR - alte bănci din România)

Intrabancare (transfer BCR - BCR)

Interbancare (transfer alte bănci din România - BCR)

0 - 500 LEI, inclusiv

4 LEI

4 LEI***

Peste 500 LEI

6 LEI

7,5 LEI***

Intrabancare (transfer BCR - BCR)

Interbancare (transfer alte bănci din România - BCR)

N/A

7 LEI

Comision suplimentar pentru procesare
instrumente de debit în format vechi, cu decontare
interbancară
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Plăţi - alte conturi
1.2.3.

7 LEI

1.000 - 50.000 LEI, exclusiv

7 LEI

10 LEI

Peste 50.000 LEI, inclusiv

10 LEI

Taxă emitere filă instrument de debit

1.2.5.

Comision pentru refuz parţial la plată pentru
instrumente de debit interbancar cu compensare
electronică

2.

Operaţiuni fără numerar în valută prin ordin
de plată

2.1.

Încasări

13 LEI
gratuit

Intrabancare (transfer BCR - BCR)

Interbancare (transfer BCR - alte bănci din România)

N/A

0 LEI****

gratuit

Plăți în EUR către țări din Comunitatea
Europeană (SEPA)5

2.3.

Interbancare (transfer BCR - alte bănci din România)

4 LEI

1.2.4.

2.2.

Intrabancare (transfer BCR - BCR)

0 - 1.000 LEI, inclusiv

Intrabancare (transfer BCR - BCR)
Electronic

0 - 50.000 LEI, exclusiv

2 RON

Peste 50.000 LEI, inclusiv

2 RON

Plăți în EUR către țări din afara Comunității
Europene5/ în altă valută indiferent de țară
(non-SEPA)

Interbancare (transfer BCR - alte bănci)

Suport hârtie

Electronic

Suport hârtie

6 RON

20 RON

20 RON

12 RON

Electronic

Suport hârtie

0,15% min. 25 EUR max. 800 EUR

0,20% min. 25 EUR max. 800 EUR

Plăţi rapide Intragrup în EUR (FIT Payments)7
2.4.

0 - 50.000 LEI, exclusiv

6 RON

Peste 50.000 LEI, inclusiv

12 RON

Comision garantat pentru plăţile iniţiate cu
opţiunea OUR
2.5.

0 - 12.500 EUR, inclusiv

15 EUR

12.500 - 50.000 EUR, inclusiv

30 EUR

peste 50.000 EUR

100 EUR

2.6.

Taxă de urgenţă pentru plăţi în valută

35 EUR

3.

Direct Debit

3.1.

Plăţi

Intrabancare (transfer BCR - BCR)

Interbancare (transfer BCR - alte bănci din România)

LEI

Valută

LEI

gratuit

1,5 EUR

gratuit

Intrabancare (transfer BCR - BCR)
3.2.

Încasări

3.3.

Comision pentru instrucţiune de debitare directă
(IDD) refuzată din lipsa de disponibil, perceput
clientului plătitor

3.4.

Comision pentru instrucţiune de debitare directă
(IDD) refuzată, perceput clientului beneficiar

4.

Standing order (plată programată)
Plăţi - alte conturi

4.1.

0 - 50.000 LEI, exclusiv
peste 50.000 LEI, inclusiv

5.

Alte operaţiuni

5.1.

Comision pentru viramente între conturile
aceluiași client, în sistem intrabancar

5.2.

Virarea sumelor reprezentând salarii, prime,
dividende etc. din cont de plată dedicat

Interbancare (transfer alte bănci din România - BCR)

LEI

Valută

LEI

2,5 LEI

negociabil

2,5 LEI*****

Intrabancare (transfer BCR - BCR)

Interbancare (transfer BCR - alte bănci din România)

gratuit

gratuit
negociabil*****

Intrabancare (transfer BCR - BCR)
LEI

Interbancare (transfer BCR - alte bănci din România)

Valută

2 LEI

LEI
6 LEI*

5 EUR

12 LEI**

gratuit
Intrabancare (transfer BCR - BCR)
Electronic

Suport hârtie

gratuit

gratuit

Interbancare (transfer BCR - alte bănci din România)
Electronic

5.3.

Certificare cecuri în LEI

5.4.

Anulare/modificare/investigare ordin de plată
transfrontalier la cererea ordonatorului8

5.5.

Investigaţii încasări în valută cu detalii incorecte/
incomplete

30 EUR

5.6.

Investigaţii ordine de plată LEI

20 LEI

IV.

Suport hârtie
comision standard

10 LEI / CEC
50 EUR + comisioanele băncilor corespondente

SERVICII ELECTRONIC BANKING
Denumire comision

Nivel comision

1.

Instalare MultiCash (instalare iniţială, asistenţă
telefonică, instruire, upgrade)

gratuit

2.

Reinstalare MultiCash (reinstalare, modificări și/sau
service din cauze generate de client)

gratuit

3.

Comision de mentenanță serviciu individual
electronic banking (Multicash/ e-BCR/
Business 24 Banking BCR

4.

Comision de mentenanță membru grup
MultiCash/ e-BCR

20 EUR/lună echiv. LEI

10 EUR/membru grup/lună echiv. LEI
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5.
6.

Comision de mentenanță grup
Business 24 Banking BCR
Comision înlocuire token

25 EUR/grup/lună echiv. LEI
10 EUR/token

Serviciul de efectuare operațiuni online
- 24 Banking9, 12
Comision pentru transmiterea către bancă a
unor informaţii personalizate prin intermendiul
Serviciului 24 Banking
Comision de utilizare a Serviciului 24 Banking
Notă: Aplicabil pentru serviciile deschise începând cu data de 18.12.2017

7.

gratuit
18 LEI/lună

Modificarea /anularea unui ordin de plată
programat

gratuit

Comision pentru investigarea tranzacţiilor efectuate
prin serviciul Serviciul 24 Banking

gratuit

Comision lunar de utilizare a serviciului BCR Alert
Plus

5 LEI/ cont curent /lună

Comision SMS - peste limita inclusă în abonament

0,8 LEI/SMS

Serviciul de efectuare operațiuni online – George9
Comision de utilizare a Serviciului George
8.

Comision lunar de utilizare a Serviciului de alertare
George Info
Comision SMS
Activare extraopțiune Istoric tranzacții pe 7 ani în
Internet Banking, Mobile Banking (George)

V.

2.

gratuit
0,5 LEI/SMS
30 LEI

ALTE PRODUSE ȘI SERVICII
Denumire comision

1.

18 LEI/lună

Administrare Pachet IDEAL BCR
Decontarea electronică a datoriei vamale

Nivel comision
60 LEI/lună
15 EUR/ lună echiv. LEI/birou vamal

Serviciul TrezoNet BCR
3.

- abonament lunar
- comision emitere ordin de plată pentru Trezoreria
Statului în numele și pe contul clientului

100 LEI/lună
5 LEI/ordin de plată

Transmitere extrase cont prin mesaje swift pentru
clienţi
4.

- extrase pentru primul cont

150 LEI/lună/cont (echiv. în valuta contului)

- extrase pentru următoarele conturi

30 LEI/lună/cont (echiv. în valuta contului)

5.

Eliberare extras cont curent duplicat10

10 LEI/1 extras lunar duplicat

6.

Comision de confirmare prin aplicarea semnăturii/
ștampilei a extraselor de cont, duplicatelor,
ordinelor de plată aferente tranzacţiilor electronice

VI.

5 LEI/document

DIVERSE
Denumire comision

Nivel comision

1.

Consultare bază de date CIP

2.

Consultarea arhivei CRB (pentru alte scopuri decât
obţinerea de credite)

10 LEI + TVA

3.

Confirmare solduri în favoarea clienţilor la
solicitarea acestora sau a societăţilor de audit, la o
anumită dată specificată

25 EUR sau echiv./solicitare + TVA

4.

Comision corespondenţă Electronică

5.

Comision confirmare detalii bancare (specimene de
semnătură, persoane autorizate, IBAN-uri, etc.)

8 LEI + TVA/entitate client

10 EUR/mesaj + TVA*
50 LEI + TVA

Comision suplimentar administrare cont curent***
6.

- Conturi în lei
- Conturi în valută

150 RON/zi pentru fiecare tranșă de până la 12 mil. RON care depășește soldul de 2.000 mil. RON, calculat pentru soldul
cumulat al conturilor curente în RON
35 EUR sau echiv./zi pentru fiecare tranșă de până la 2,5 mil. EUR sau echiv. care depășește soldul de 20 mil. EUR sau echiv.,
calculat pentru soldul cumulat al conturilor curente în aceeași valută

7.

Comision transmitere documente prin curier rapid

contravaloarea serviciilor facturate de prestatorul de servicii de curierat rapid + TVA

8.

Servicii de depozitare și păstrare a obiectelor sau
documentelor cu valoare nedeclarată în casete de
valori

100 LEI / lună + TVA

9.

Comision deschidere forţată a casetei de valori și
confecţionare chei

100 EUR + TVA

10.

Comision de penalizare expirare contract închiriere
casetă de valori

200 LEI / lună (prorata zilelor de întârziere)

11.

Comision păstrare bunuri în caseta de valori după
expirarea contractului

300 LEI + TVA

12.

Comision accesare suplimentară a casetei de valori

20 LEI / accesare + TVA

13.

Comision furnizare documentaţie pentru poprirea
instituită pe cont

50 LEI / solicitare + TVA

14.

Comision verificare valabilitate procură

40 LEI + TVA

* În cazul afacerilor documentare (acreditive, ordine de plată documentare/condiționate, incasso) nu se aplică T.V.A. pentru comisionul de corespondență electonică.
** În cazul înregistrărilor în RNPM a avizelor pentru produsele de factoring se aplică TVA.
*** Comisionul o să fie încasat în primele 10 zile lucrătoare ale lunii pentru luna anterioară.
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15.

Taxa MJ pentru înregistrarea avizelor de garanție
în RNPM

Valorile Taxei MJ datorate bugetului de stat pentru înregistrarea avizelor de garanţie în RNPM sunt cele prevăzute
de reglementările legale și se găsesc la adresele: www.mj.romarhiva.ro sau www.co.romarhiva.ro**

16.

Comision pentru obținere online de către Banca a
certificatului RECOM al Solicitantului

30 LEI/interogare

VII.

CARDURI
Denumire comision

1.

Tipul cardului
Valută
Aria de utilizare a cardului
Suma minimă pentru deschiderea contului de card
Sold minim al contului de card
1.1.

Nivel comision

Carduri de debit
MasterCard
Corporate Ron

MasterCard
Business
Gold RON

BCR Visa Business
RON

BCR MasterCard
Business RON

MasterCard
Corporate EUR

BCR MasterCard
Business EUR

BCR VISA Business
USD

LEI

LEI

LEI

LEI

EUR

EUR

USD

Naţională și
internaţională

Naţională și
internaţională

Naţională și
internaţională

Naţională și
internaţională

Naţională și
internaţională

Naţională și
internaţională

Naţională și
internaţională

0 LEI

0 LEI

0 LEI

0 LEI

0 EUR

100 EUR

100 USD

0

0

0

0

0

0

0

200 LEI

15 LEI/card

20 LEI/card

15 LEI/card

50 EUR/card

Emitere card
- iniţială
- reînnoire
- suplimentar pentru utilizator autorizat

5 EUR/card
10 USD/card

- ulterior pentru card pierdut, furat, deteriorat,
demagnetizat
1.2.

Mentenanţă anuală11

10 EUR/card
200 LEI/card

40 LEI/card

40 LEI/card

40 LEI/card

50 EUR/card

30 EUR/card

30 USD/card

- de la ghișeele BCR

0,5 % min. 5 LEI

0,5 % min. 5 LEI

0,5 % min. 5 LEI

0,5 % min. 5 LEI

operaţiune
nepermisă

operaţiune
nepermisă

operaţiune
nepermisă

- de la ATM-uri BCR

0,4 % min. 1 LEI/
tranzacţie

0,4 % min. 1 LEI/
tranzacţie

0,4 % min. 1 LEI/
tranzacţie

0,4 % min. 1
LEI/ tranzacţie

1% + 5,5 LEI/
tranzacţie

1% + 5,5 LEI/
tranzacţie

1 % + 5,5 LEI/
tranzacţie

1 % + 5,5 LEI/
tranzacţie

1,75 % min.
5 EUR/
tranzacţie

1,75 % min.
5 EUR/
tranzacţie

1,75% min.
5 USD/
tranzacţie

0,4 % min. 1 LEI/
tranzacţie

0,4 % min. 1 LEI/
tranzacţie

0,4 % min. 1 LEI/
tranzacţie

0,4 % min. 1
LEI/ tranzacţie

1% + 5,5 LEI/
tranzacţie

1% + 5,5 LEI/
tranzacţie

1% + 5,5 LEI/
tranzacţie

1% + 5,5 LEI/
tranzacţie

1,75 % min.
5 EUR/
tranzacţie

1,75 % min.
5 EUR/
tranzacţie

1,75% min.
5 USD/
tranzacţie

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

0,2 LEI/
tranzacţie

0,2 LEI/
tranzacţie

0,2 LEI/
tranzacţie

0,2 LEI/
tranzacţie

0,1 EUR/
tranzacţie

0,1 EUR/
tranzacţie

0,1 USD/
tranzacţie

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

5 LEI

5 LEI

5 LEI

5 LEI

2 EUR

2 EUR

2 USD

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

30 LEI/
tranzacție

30 LEI/
tranzacţie

30 LEI/
tranzacţie

30 LEI/
tranzacţie

10 EUR/
tranzacţie

10 EUR/
tranzacţie

10 USD/
tranzacţie

Eliberare de numerar în România

1.3.

- de la ghișeele și ATM-urile altor bănci
Eliberare de numerar din străinătate
1.4.

- de la ATM-uri ale Erste Group7
- de la alte ATM-uri

1.5.

Cumpărare bunuri/servicii

1.6.

Comision de conversie valutară la tranzacţiile
efectuate în altă monedă decât cea a contului de
card

1.7.

Comision interogare sold la ATM-uri BCR

1.8.

Blocare card furat/pierdut

1.9.

Regenerare PIN

1.10.

Comision schimbare PIN la ATM

1.11.
1.12.

Comision contestare nejustificată a unei tranzacţii

2.

Carduri de credit

Comision de livrare card prin curier

Tipul cardului
Valută
Aria de utilizare a cardului

10 LEI

BCR MasterCard
Corporate RON

BCR Mastercard Gold RON12

BCR VISA Business RON

BCR MasterCard
Corporate EUR

BCR MasterCard USD13

LEI

LEI

LEI

EUR

USD

Naţională și internaţională

Naţională și internaţională

Naţională și internaţională

Naţională și internaţională

Naţională și internaţională

2.1.

Deschidere cont de card

gratuit

60 LEI

60 LEI

gratuit

1 USD

2.2.

Emitere card - iniţială, reînnoire, suplimentar
pentru utilizator autorizat

200 LEI

100 LEI

20 LEI

50 EUR

5 USD

2.3.

Mentenanţă anuală

2.4.

Eliberare de numerar în/afara României
(de la ghișee/ ATM-uri BCR sau ale altor bănci)

2.5.

Cumpărare bunuri/servicii

2.6.

Comision de conversie valutară la tranzacţiile
efectuate în altă monedă decât cea a contului de
card

2.7.

Miniextras de cont la ATM

2.8.

Comision interogare sold la ATM-uri BCR

2.9.

Blocare card furat/pierdut

2.10.

Regenerare PIN

2.11.

Comision schimbare PIN la ATM

2.12.

Comision contestare nejustificată a unei tranzacţii

2.13.

Comision depășire limită de credit

2.14

Comision pentru nerambursarea sumei minime
lunare

200 LEI/card

100 LEI/card

50 LEI/card

50 EUR/card

17 USD/card

2% min. 4,5 LEI/
tranzacție

2% min. 4,5 LEI/
tranzacție

2% min. 4,5 LEI/
tranzacție

1,75% min. 5 EUR/
tranzacție

6%

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

2%

2%

2%

2%

2%

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

0,1 EUR/tranzacţie

0,2 LEI echiv. USD/
tranzacţie

0,2 LEI/tranzacţie

0,2 LEI/tranzacţie

0,2 LEI/tranzacţie

gratuit

15 LEI

15 LEI

4 EUR

2 USD

5 LEI

5 LEI

5 LEI

2 EUR

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

30 LEI/tranzacţie

30 LEI/tranzacţie

30 LEI/tranzacţie

10 EUR/tranzacţie

10 USD/tranzacţie

-

5% din excedent

-

-

5% din excedent

5% aplicat la principalul
din suma minimă de plată
rămasă neachitată

5% aplicat la principalul
din suma minimă de plată
rămasă neachitată

5% aplicat la principalul
din suma minimă de plată
rămasă neachitată

5% aplicat la principalul
din suma minimă de plată
rămasă neachitată

5% aplicat la principalul
din suma minimă de plată
rămasă neachitată
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Recuperare card reţinut în străinătate
2.15.
2.16

- la ATM
- la comercianţi
Comision de livrare card prin curier

VIII.

-

15 USD
165 USD

-

-

10 LEI

-

ACCEPTARE LA PLATĂ A CARDURILOR
Denumire comision

Nivel comision

Comentarii

Comision procesare tranzacţii

în funcţie de
evaluarea și profilul
clientului

Se percepe ca procent din valoarea tranzacţiei

Comision servicii acceptare

55 LEI / POS / lună

Se percepe când volumul lunar/POS este mai mic de 1.000 LEI

50 LEI / POS

Se percepe în cazul în care clientul solicită rezilierea contractului
în primul an de la instalare

în funcţie de
evaluarea și profilul
clientului

Se percepe ca procent din valoarea tranzacţiei

1.

POS

1.1.
1.2.
1.3.

Comision dezinstalare POS

2.

E-COMM

2.1.

Comision procesare tranzacţii

2.2.

Taxă de mentenanţă

2.3.

Taxă de înrolare

3.

Imprinter

3.1.

Comision procesare

IX.
1.

-

10 EUR / lună /
website
150 EUR /
comerciant

Se percepe o singură dată la înrolare

în funcţie de
evaluarea și profilul
clientului

Se percepe ca procent din valoarea tranzacţiei

FINANŢAREA COMERŢULUI
Acreditive
- Comisioanele se percep în echivalent moneda Acreditivului.
- Toate comisioanele sunt datorate și nu vor fi returnate chiar dacă acreditivul este anulat sau expiră parțial sau total fără a fi utilizat. Când valoarea acreditivului este variabilă,
comisioanele se vor încasa raportându-se la limita maximă permisă.
*Comisionul de confirmare în cazul acreditivelor de export depinde de profilul de risc al țării/băncii emitente
**Comisionul de emitere/majorare/extindere valabilitate, în cazul acreditivului de import, se percepe integral/trimestrial în funcție de opțiunea clientului. Comisionul aferent primului
trimestru se percepe la momentul efectuării emiterii/majorării/extinderii valabilității
Nivel comision

Denumire comision
LEI
1.1.

Acreditive export/Acreditive primite,
inclusiv acreditivele standby supuse Publicaţiei 600

1.1.1.

Avizare/majorare

1.1.2.

*Confirmare

1.1.3.

Alte modificări/modificare cesiune/anulare/
neutilizare

1.1.4.

Pre control documente

1.1.5.

Control/Manipulare Documente

1.1.6.

Notificare cesiune de creanțe

1.1.7.

Plata în cadrul cesiunii pentru clienții altei bănci

1.2.

Acreditive import / Acreditive emise, inclusiv acreditivele standby
supuse Publicaţiei 600

1.2.1.

Emitere acreditiv/majorare valoare/extindere valabilitate, speze
SWIFT incluse                  

1.2.2.

Alte modificari/anulare/neutilizare

1.2.3.

Comision de plată/acceptare (inclusiv controlul și remiterea
documentelor)

2.

Ordine de plată documentare /Ordine de plată condiţionate

Comentarii
Valută

0,15%, min. 75 EUR

Se percepe integral la momentul
efectuării avizării/majorării sumei.

De la caz la caz, min. 100 EUR/
trimestru sau fracțiune de trimestru

Se percepe integral la momentul
efectuarii confirmării

30 EUR

Se percepe integral la momentul
efectuării modificării/anulării/
neutilizării

80 EUR / set de documente

Se percepe integral la momentul efectuării
pre controlului documentelor

0,2% min. 100 EUR

Se percepe integral la momentul efectuării
controlului/manipulării documentelor

50 EUR

Se percepe integral la momentul efectuării
notificării cesiunii

0,15% min. 75 EUR max. 1.500 EUR

Se percepe integral la momentul efectuării
plății în cadrul cesiunii

0.20% - 1%, min. 100 EUR /trimestru sau fracțiune de
trimestru

**Se percepe integral la momentul efectuării
emiterii/majorării/extinderii valabilității/se
percepe în tranșe trimestriale predefinite pe
întreaga perioadă de valabilitate

30 EUR

Se percepe integral la momentul efectuării
modificării/anulării/neutilizării

0.20% min. 100 EUR

Se percepe integral la momentul efectuării
plății

- Comisioanele se percep în echivalent moneda Ordinului de plată documentar /Ordinului de plată condiţionat.
Denumire comision

Nivel comision
LEI

Valută

2.1.

Avizare

0,1% min. 50 EUR

2.2.

Emitere

0,1% min. 50 EUR max 1.000 EUR

2.3.

Prelucrarea unor modificări ulterioare/anulare/investigaţii

2.4.

Plata

20 EUR
0,15% min. 50 EUR max 1.500 EUR
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3.

Incasso
- Comisioanele se percep în echivalent moneda Incasso.
Denumire comision

Nivel comision

4

LEI

Valută

4

3.1.

Incasso de export/Incasso emis

3.1.1.

Remitere incasso simplu

0,1% min. 25 EUR max. 300 EUR

La remiterea documentelor

3.1.2.

Remitere incasso documentar

0,15% min. 50 EUR max. 500 EUR

La remiterea documentelor

3.1.3.

Modificarea instrucţiunilor iniţiale

25 EUR

La efectuarea modificării

3.1.4.

Documente/cambii returnate neplătite/neacceptate

25 EUR

La returnarea documentelor

3.2.

Incasso de import/incasso primit

3.2.1.

Avizare incasso simplu

0,1% min. 30 EUR max. 300 EUR

La avizare incasso

3.2.2.

Avizare incasso documentar

0,15% min. 30 EUR max. 500 EUR

La avizare incasso

3.2.3.

Modificarea instrucţiunilor iniţiale

20 EUR

La efectuarea modificarii

3.2.4.

Plăţi în cadrul incassourilor

3.2.5.

Documente/cambii returnate neplătite sau neacceptate

3.2.6.

Eliberare documente pentru mărfuri expediate pe adresa BCR

3.2.7.

Eliberare documente "franco de plată"

X.

La efectuarea plății

50 EUR

La returnarea documentelor

0,1% min. 80 EUR

La eliberarea documentelor

20 EUR

La eliberarea documentelor “franco de plată”

SCRISORI DE GARANŢIE BANCARĂ (SGB/CGB/acreditive stand-by) ȘI AVALURI
Denumire comision

1.

0,15% min. 25 EUR max. 400 EUR

Nivel comision
LEI

Valută

SGB EMISE/AVALURI ACORDATE
PERSOANE JURIDICE CU CIFRA DE AFACERI < 1 MILION EUR

1.1.

Întocmirea și analiza documentaţiei pentru SGB/avalizare efecte
de comerţ garantate integral cu depozit colateral (inclusiv în cazul
facilităţilor de emitere SGB /avalizare în baza cărora se emit mai
multe SGB/se avalizează mai multe efecte de comerţ)

150 LEI

1.2.

Întocmirea și analiza documentaţiei pentru SGB/avalizare efecte de
comerţ, garantate cu alte garanţii în afară de depozit colateral

500 LEI

1.3.

Emitere SGB/avalizare efecte de comerţ sau majorare valoare și/sau
extindere valabilitate

1.4.

0,25%/trim + marja de risc, min. 150 LEI

0,25% / trim + marja de risc
min. 100 EUR (sau echivalent
în valuta scrisorii/efectului de comerţ)

Emitere în regim de urgenţă (în aceeași zi în timpul programului
de lucru cu publicul, pentru garanţii preaprobate sau garantate
cu cash colateral, cu condiţia primirii cererii de emitere înainte de
cut-off-time)

120 LEI

30 EUR
(sau echivalent în valută SGB)

1.5.

Alte modificări exceptând majorarea / extinderea valabilităţii

100 LEI

25 EUR (sau echivalent în valută
SGB/efectului de comerţ)

1.6.

Procesare cerere de plată în cadrul SGB / aval

0,2% min. 200 LEI

0,2% min. 50 EUR
(sau echivalent în valută SGB/
efectului de comerț)

1.7.

Garantare la încheierea/prelungirea/majorarea valorii facilităţii de
emitere SGB /avalizare în baza căruia se emit mai multe scrisori
de garanţie bancară/se avalizează mai multe efecte de comerţ,
indiferent de tipul garanţiilor constituite

0,5%/an, min. 120 LEI

0,5 %/an, min. 75 EUR
(sau echivalent în valută SGB/
efectului de comerț)

1.8.

Comision pentru emiterea de scrisori de garanţie bancară pe model
nestandard

100 LEI

25 EUR
(sau echivalent în valută SGB)

PERSOANE JURIDICE CU CIFRA DE AFACERI ≥ 1 MILION EUR

1.1.

Întocmirea și analiza documentaţiei pentru SGB/avalizare efecte
de comerţ garantate integral cu depozit colateral (inclusiv în cazul
facilităţilor de emitere SGB /avalizare în baza cărora se emit mai
multe SGB/se avalizează mai multe efecte de comerţ)

150 LEI

1.2.

Întocmirea și analiza documentaţiei pentru SGB/avalizare efecte de
comerţ, garantate cu alte garanţii în afară de depozit colateral

500 LEI

1.3.

Emitere SGB/avalizare efecte de comerţ sau majorare valoare și/sau
extindere valabilitate

în funcţie de evaluarea și profilul clientului

1.4.

Alte modificări exceptând valoarea / valabilitatea

în funcţie de evaluarea și profilul clientului

1.5.

Procesare cerere de plată în cadrul SGB / aval

în funcţie de evaluarea și profilul clientului

1.6.

Comision de acordare (pentru plafoanele revolving)

în funcţie de evaluarea și profilul clientului

1.7.

Comision de modificări și derogări

în funcţie de evaluarea și profilul clientului

2.

SGB PRIMITE

2.1.

Avizare/remitere SGB/analiză text

50 EUR (sau echivalent în valută SGB)

2.2.

Avizare/remitere modificări SGB/analiză text

25 EUR (sau echivalent în valută SGB )

2.3.

Verificarea autenticităţii SGB

25 EUR (sau echivalent în valută SGB)

2.4.

Remitere cerere de plată în cadrul SGB

2.5.

Anulare/reducere obligaţii/notificări

0,1% min. 75 EUR max. 200 EUR
(sau echivalent în valută SGB)
25 EUR (sau echivalent în valută SGB)
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3.

Alte tipuri de scrisori
PERSOANE JURIDICE CU CIFRA DE AFACERI < 1 MILION EUR

3.1.

Scrisori de bonitate

50 EUR + TVA
(în cazul scrisorilor emise în favoarea partenerilor
comerciali externi)

100 LEI +TVA

Scrisori de confort
3.2.

din surse proprii

0,1 % din valoarea scrisorii + TVA

din credite BCR
3.3.

0,25 % din valoarea scrisorii + TVA

Scrisori de intenţie

100 LEI +TVA

50 EUR + TVA

PERSOANE JURIDICE CU CIFRA DE AFACERI ≥ 1 MILION EUR
3.1.

Scrisori de bonitate

în funcţie de evaluarea și profilul clientului

Scrisori de confort
3.2.

3.3.

din surse proprii

în funcţie de evaluarea și profilul clientului

din credite BCR

în funcţie de evaluarea și profilul clientului

Scrisori de intenţie

în funcţie de evaluarea și profilul clientului

XI.

Operațiuni OTC cu titluri de stat și instrumente financiare emise în state membre UE
Nivel comision

A. Tranzacționarea OTC și custodia titlurilor de stat pe piața
administrată de BNR
1.

Operaţiuni de intermediere pe piaţa primară a titlurilor de stat

1.1.

până la 2 mil. LEI, inclusiv

LEI

Non-LEI

0,3% min. 100 LEI

      

0,5% min. 100 EUR

1.2.

peste 2 mil. LEI

2.

Operațiuni de tranzacționare și intermediere pe piața secundară a titlurilor de stat

0,1%

2.1.

operațiuni între BCR și un client al acestuia (vânzare/ cumpărare, REPO/RREPO, substituție REPO/ RREPO)
operațiuni client - client

3.

Operațiuni de transfer și înregistrare a titlurilor de stat

3.1.

operațiunile de transfer fără plată din Registrul Secundar BCR la un
alt registru

3.2.

notificarea garanției în Registrul Secundar BCR

3.3.

substituire garanție, titluri în litigiu, transfer beneficiar garanție,
transfer portofoliu titluri gajate, executare garanții prin vânzare,
executare garanții prin apropriere, eliberare garanție

3.4.

comisioane încasări dobânzi/principal

4.

Comisioane SaFIR

4.1.

Comision pentru procesarea operațiunilor de livrare contra plată
(vânzare/cumpărare, Repo/RRepo, executare garanții prin vânzare)

79 LEI

4.2.

Comision pentru procesarea operațiunilor de livrarea fără plată
(transfer de portofoliu, executare garanții prin apropriere,
subtituție REPO)

95 LEI

4.3.

Comision pentru procesarea rezultatelor pieței primare

4.4.

Comision pentru procesarea gajurilor (înregistrare gaj, substituție gaj,
titluri în litigiu, transfer beneficiar gaj, transfer portofoliu titluri gajate,
eliberare gaj)

comisionul practicat de SaFIR

0,5% din valoarea nominală totală, dar nu mai puțin de
comisioanele practicate de SaFIR, plus TVA
160 LEI + TVA

comisionul practicat de SaFIR + TVA

5 LEI + TVA

B. Tranzacționarea OTC și custodia instrumente financiare emise în
state membre UE

10,50 LEI

95 LEI
Nivel comision
EUR

Non-EUR

5.

Comisioane de păstrare în siguranță (safekeeping) a instrumentelor financiare

5.1.

ERSTE

0,009% p.a. + TVA

alți emitenți din state membre

0,014% p.a. + TVA

Instrumente financiare depozitate în Austria, emise de:

Instrumente financiare depozitate în alte state decît Austria sau cu sisteme de depozitare internaționale, emise de:
ERSTE
alți emitenți din state membre
6.

Comisionul este aplicat la valoarea titlurilor
adjudecate, în moneda titlului adjudecat,
dar nu mai puţin de comisioanele practicate
de SaFIR

0,25% din valoarea nominală totală, dar
nu mai puțin de comisioanele practicate
de SaFIR

2.2

5.2.

Comentarii

0,069% p.a. + TVA
0,070% p.a. + TVA

0,193% p.a. + TVA

Comentarii

Procentul se aplică la valoarea de piață a
portofoliului de instrumente financiare din
ultima zi a lunii de calcul și se calculează
în valuta de denominare a instrumentelor
financiare.
Comisionul de safekeeping se reține lunar și
se încasează în lei, la cursul BNR valabil în
ultima zi a lunii de calcul.

Comisioane de transfer fără plată a instrumentelor financiare

6.1.

Instrumente financiare depozitate în Austria

15 EUR + TVA

6.2.

Instrumente financiare depozitate în alte state decât Austria sau cu
sisteme de depozitare internaționale

25 EUR +TVA

6.3.

Comisioane încasări dobânzi/principal

Comisionul se încasează în RON, la data
efectuării operațiunii, la cursul BNR valabil
la data încasării.

10 LEI/ emisiune + TVA
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Comisioane de procesare prin sistem de decontare/compensare:
* se adaugă comision de procesare prin sistem de compensare a plăților interbancare de mică valoare - 0,51 LEI, respectiv 0,45 LEI pentru plățile instant.
** se adaugă comision de procesare prin sistem de decontare a plăților interbancare de mare valoare sau urgente - 6,00 LEI.
*** se adaugă comision de procesare prin sistem de compensare pentru încasări efectuate în baza instrumentelor de debit - 0,88 LEI.
**** se adaugă comision de procesare prin sistem de compensare pentru refuz plăți efectuate în baza instrumentelor de debit - 0,55 LEI.
***** se adaugă comision de procesare prin sistem de compensare a încasărilor Direct Debit interbancare - 0,45 LEI.
Detalii:
1 Comisionul nu se aplică în cazul clienţilor cu care există încheiate convenţii - plăţi facturi telefonie etc. Acest comision poate fi diferit de tariful standard în cazul unor convenţii speciale.
În cazul depunerilor de numerar în contul unei persoane juridice, altele decât cele efectuate în baza unor convenţii, pentru operaţiunea de încasare se va percepe comisionul de încasări în LEI/
valută intrabancare.
2 Plafonul este stabilit la nivelul a 50.000 LEI pentru tranzacţiile de retragere numerar în LEI și 10.000 EUR (echivalent) pentru tranzacţiile de retragere numerar în valută, în timp ce planificarea
operaţiunii de retragere numerar ar trebui efectuată cu minim 1 zi lucrătoare înainte de data stabilită pentru retragerea de numerar.
3 Același comision se va aplica la suma planificată care nu a fost efectiv retrasă la data planificată.
4 Categoria depozite colaterale include urmatoarele conturi, dar fara a se limita la: cont escrow, depozit colateral pentru garantarea obligatiilor fata de terti (ex. garantii de buna executie),
depozit colateral pentru consemnare garantie materiala (gestionar), depozite colaterale pentru cesiune de creanta, depozit colateral pentru depunerea disponibilitatilor societatilor comerciale in
curs de constituire, etc.
5 Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie,
Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Croaţia, Norvegia, Liechtenstein și Islanda.
6 Orice valută, mai puţin LEI.
7 Lista băncilor participante poate fi consultată pe site-ul www.bcr.ro. Lista băncilor poate fi modificată unilateral de către bancă.
8 Operațiunile implică blocarea automată a sumei de 100 EUR (sau echivalent în valuta contului, în funcție de cursul de schimb BNR valabil la data blocării) în vederea perceperii comisioanelor
ulterior finalizării investigațiilor.
9 Pentru clienţii cu cifra de afaceri anuală mai mică de echivalent 1.000.000 EUR.
10 Prin extras lunar se înțelege extras pentru o lună calendaristică (ex. 1 ianuarie – 31 ianuarie) sau necalendaristică (ex. 20 ianuarie – 19 februarie).
Fracțiile de extras lunar (ex. 1 ianuarie – 20 ianuarie sau 20 ianuarie – 10 februarie) se consideră extras de cont lunar complet.
11 Comisionul are valoare 0 LEI/ EUR/ USD pentru clienții cu cifra de afaceri sub 1.000.000 EUR încadrați în categoria Micro.
12 Produsul a fost retras din oferta băncii pentru clienții cu cifra de afaceri sub 1.000.000 EUR încadrați în categoria Micro. Produsul BCR MasterCard Gold RON a fost retras din oferta standard
pentru clienții Micro.
13 Produsul a fost retras din oferta băncii pentru clienții cu cifra de afaceri sub 1.000.000 EUR încadrați în categoria Micro. Produsul BCR MasterCard în USD a fost retras din oferta standard
pentru clienții Micro.
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Data intrării în vigoare: 01 martie 2021

InfoBCR: *2227 apelabil din rețelele Vodafone, Orange,
RCS RDS, Telekom; + 4021.407.42.00, apelabil din orice
rețea din România sau din străinătate.
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest,
clădirea A, et. 6, sector 6, cod poștal 060013, București
www.bcr.ro

