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BCR CITY CARD  - Cand ai mai 

Il poti avea pe loc, in orice sucursala BCR

 
 

           AVANTAJE 

� 0% COMISION pentru: 

• cumparaturi efectuate in tara, in strainatate sau pe internet 

• mentenanta lunara a cardului principal si a cardurilor suplimentare

• retragere numerar la ATM-urile BCR

• plata facturilor la ATM-urile sau MFM

• interogarea soldului la ATM-

• inscrierea in serviciul 3D Secure

• schimbarea codului PIN la orice ATM BCR

 

 

� REDUCERI  

• la partenerii City Card (detalii pe

• la plata cumparaturilor cu cardul la partenerii BCR (detalii pe 

 

 

� SIGURANTA 

• notificari prin SMS pentru fiecare tranzactie efectuata cu cardul

• notificari prin SMS la momentul sosirii cardului in unitate 

• plati pe internet in conditii de siguranta maxima prin inrolarea 

• Din motive de securitate, Banca emite cardul de debit, inactiv. Activarea se face automat la prima 

tranzacție reușită cu cod PIN, la orice terminal ATM sau

 

 

� FLEXIBILITATE 

• Plăți contactless, prin simpla apropiere a cardului,de terminalul care afişează simbolul

• Poti achita facturile la ATM-

• Poti rambursa, la ATM-urile/MFM

detinute la BCR  (in baza semnarii unei conventii/contract)

• Poti reincarca cartelele de telefon mobil Vodafone, Orange, Cosmote la ATM

 

 

� EFICIENTA 

• Evidenta banilor este foarte simpla 

banking/mobile banking 

• Cardurile sunt activate implicit pentru plati pe internet

 

 

contact.center@bcr.ro 
www.bcr.ro 

InfoBCR: 0800.801.227, apelabil
gratuit din orice reŃ
+4021.407.42.00 apelabil din
străinătate la tarif normal
 
Persoana de 
 
__________________________
 
Numar de telefon
 
__________________________
 

Cand ai mai multe avantaje, descoperi mai mult. 

, in orice sucursala BCR. 

cumparaturi efectuate in tara, in strainatate sau pe internet  

mentenanta lunara a cardului principal si a cardurilor suplimentare  

urile BCR 

urile sau MFM-urile BCR 

-urile BCR 

crierea in serviciul 3D Secure 

PIN la orice ATM BCR 

la partenerii City Card (detalii pe www.topcitycard.ro si pe www.bcr.cluj.com)  

cu cardul la partenerii BCR (detalii pe www.bcr.ro)  

prin SMS pentru fiecare tranzactie efectuata cu cardul 

notificari prin SMS la momentul sosirii cardului in unitate  

plati pe internet in conditii de siguranta maxima prin inrolarea gratuita pentru serviciul 3D Secure

Din motive de securitate, Banca emite cardul de debit, inactiv. Activarea se face automat la prima 

ție reușită cu cod PIN, la orice terminal ATM sau POS, din rețeaua BCR sau a oricărei alte bănci.

ți contactless, prin simpla apropiere a cardului,de terminalul care afişează simbolul

urile/MFM-urile BCR (in baza semnarii unei conventii/contract cu BCR)

urile/MFM-urile BCR, sumele datorate pentru cardul de credit sau creditele in lei 

detinute la BCR  (in baza semnarii unei conventii/contract) 

Poti reincarca cartelele de telefon mobil Vodafone, Orange, Cosmote la ATM-urile/MFM

Evidenta banilor este foarte simpla – atat prin extrasul de cont cat si prin serviciul de internet 

Cardurile sunt activate implicit pentru plati pe internet 

InfoBCR: 0800.801.227, apelabil 
gratuit din orice reŃea naŃională; 
+4021.407.42.00 apelabil din 

tate la tarif normal 

ersoana de contact :  

__________________________ 

Numar de telefon : 

__________________________ 
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, descoperi mai mult.  

pentru serviciul 3D Secure 

Din motive de securitate, Banca emite cardul de debit, inactiv. Activarea se face automat la prima 

țeaua BCR sau a oricărei alte bănci. 

ți contactless, prin simpla apropiere a cardului,de terminalul care afişează simbolul   

urile BCR (in baza semnarii unei conventii/contract cu BCR) 

urile BCR, sumele datorate pentru cardul de credit sau creditele in lei 

urile/MFM-urile BCR  

atat prin extrasul de cont cat si prin serviciul de internet 
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          CARACTERISTICI  
 

Tip card Card de debit contactless, emis sub sigla MasterCard.  

Card nenominal, oferit pe loc. 

Moneda Lei 

Perioada Nelimitata 

Valabilitate plastic 3 ani cu reinnoire automata 

Carduri suplimentare Nu se emit 

Arie de utilizare In Tara, In Strainatate Sau Online - Oriunde este afişata sigla MasterCard 

Limite standard de 

tranzactionare 

POS nelimitat, cash 3.000 lei/zi 

Pachete Pachet pentru tineri XTEEN BCR (18-26 ani) 

Suma minima deschidere pachet 50 Lei pe care ii poti folosi ulterior prin intermediul cardului 
 

 

 

          COSTURI 
 

 

Tip comision Valoare  

Comision emitere Card 

- principal 0 lei  

- la reînnoire 0 Lei 

- suplimentar Nu se aplica 
 

Comision mentenanţă lunară Card principal 0 Lei 

Comision mentenanţă lunară Card suplimentar Nu se aplica 
 

Retragere numerar ATM-uri BCR   0 Lei 

Retragere numerar ghişee BCR (POS, Imprinter) 1%, minim 15 Lei 

Retragere numerar de la alte bănci (ATM, ghişee prin POS 1%, minim 15 Lei 

Retragere numerar de la ATM-uri ale băncilor din Erste Group* 0,25%, minim 0,5 Lei 

Retragere numerar de la alte ATM-uri decât cele din Erste Group şi din Unităţile 

Bancare (POS, Imprinter) 

1%, minim 15 Lei 

 

Comision interogare sold la ATM-urile BCR   0 Lei 

Comision interogare sold ATM-urile altor bănci în ţară şi străinătate 4,5 Lei 

Comision de conversie valutară la tranzacţii efectuate în altă monedă faţă de cea a 

cardului** 

2% 

Comision contestare nejustificată a unei tranzacţii 30 Lei/tranzacţie 

Comision inlocuire Card furat /pierdut /schimbare nume /deteriorat/la cerere 20 Lei 

Comision modificare suma maximă care poate fi retrasă zilnic în numerar prin 

ATM 

5 Lei 

Comision generare lista cu ultimele 10 tranzacţii la ATM BCR 1 Leu 
* Lista băncilor din Grupul Erste se regaseste pe www.bcr.ro. 

** Pentru cardurile MasterCard dacă valuta tranzacţiei diferă de valuta de decontare (EUR sau USD), MasterCard va converti valoarea tranzacţiei la moneda 

de decontare la cursul de schimb practicat de aceasta. Ulterior valoarea tranzacţiei decontate de MasterCard se va converti în valuta contului la cursul de 

tranzacţionare al Băncii din ziua efectuării tranzacţiei. 

 

Servicii necomisionabile ataşate cardului BCR MasterCard Instant: 

� plata facturilor* curente de utilităţi/servicii (electricitate, apă, gaze, salubritate, telefonie fixă şi mobilă, TV 

cablu etc.) prin ATM-urile şi Maşinile Multifuncţionale (MFM-urile) ale BCR  

� reîncărcarea cartelelor de telefon mobil Vodafone, Orange, Telekom de la ATM-urile şi  MFM-urile BCR  

* în baza semnării unei convenţii cu BCR /apelare InfoBCR pentru achiziţionare serviciu. 

 


