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Document de informare cu privire 

 la comisioane  

 

 
 
 
Denumirea furnizorului contului: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.   

Denumirea contului: Pachetul pentru Tineri Xteen/Campus BCR 

Data: 19.12.2019 

 

 Acest document vă prezintă informații despre comisioanele care se percep pentru utilizarea 

principalelor servicii legate de contul de plăți. Documentul vă va ajuta să comparați aceste 

comisioane cu cele percepute pentru alte conturi. 

 Se pot percepe, de asemenea, comisioane pentru utilizarea serviciilor legate de cont, care 

nu sunt incluse în acest document. Informațiile complete pot fi regăsite în Tariful standard 

de comisioane practicat de BCR pentru operaţiuni, cont curent, carduri, produse şi servicii 

ataşate, destinate persoanelor fizice. 

 Un glosar al termenilor utilizați în acest document este disponibil în mod gratuit.  

 

Serviciu  Comision  

Plăți (cu excepția cardurilor) 

Transfer credit intrabancar, efectuat la 

ghişeele băncii 

 

Transfer credit intrabancar între conturi 

proprii efectuat la ghişeele băncii 

 

Tranfer credit interbancar efectuat la 

ghişeele băncii 

 

Transfer credit interbancar în LEI prin 

Phone Banking 

 

Transfer credit interbancar în LEI prin 

Internet Banking/ Mobile Banking 

 

Transfer credit interbancar instant în LEI 

prin Internet Banking/ Mobile Banking 

 

Transfer credit extern în Lei efectuat la 

ghişeele băncii 

 

 

15 Lei 

 

 

15 Lei 

 

 

15 Lei* 

 

 

 

15 Lei* 

 

 

3 Lei* 

 

4 Lei** 

 

 

15 Lei*** 
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Transfer credit extern în LEI prin Phone 

Banking 

 

Transfer credit extern în LEI prin Mobile 

Banking 

15 Lei*** 

 

 

3 Lei*** 

Carduri și numerar 
Retrageri  de numerar în lei de la ATM-ul 

altor bănci 

 

Retrageri de numerar în lei de la ghişeul 

băncii 

 

Depuneri de numerar în contul clientului 

 

Depuneri de numerar în alt cont 

1% min. 15 Lei 

 

 

≤ 3.000 Lei: 2% min. 15 Lei 

> 3.000 Lei: 1,3%  

 

0 Lei 

 

4 Lei 

Descoperit de cont și servicii conexe 

Descoperitul de cont 
Rata de dobândă:               IRCC + 

13,99% 

Alte servicii 

Ordine de plată programată: 

 - Activare/ modificare/ anulare 

 - Operaţiuni de plată 

 

0 Lei 

0 Lei 

 

 

 

Pachet de servicii Comision  
Pachetul pentru tineri Xteen/Campus BCR, 

conţinând: 

- Cont curent în lei; 

- Furnizarea unui Card de debit Visa 

Electron/ MasterCard Instant City Card;  

- Internet Banking,  Mobile Banking şi 

Phone Banking; 

- Debitare directă intra-/interbancară;  

- Retrageri de numerar  la ATM/ MFM 

BCR pentru cardurile de debit incluse în 

pachet;  

- Interogare sold  la ATM/ MFM BCR 

pentru cardurile de debit  incluse  în 

pachet sau prin Internet şi Mobile 

Banking;  

- Plăţi facturi prin Internet/ Mobile 

Banking sau la  ATM/ MFM BCR sau 

prin Debitare directă;  

- Transfer credit intrabancar în lei şi valută 

prin  Internet/ Mobile Banking BCR; 

 

0 lei/lună 
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- Încasare sume din contul deschis la 

acelaşi prestator de servicii (intrabancar); 

- Încasare sume din contul deschis la alt 

prestator de servicii (interbancar). 

 

*pentru transferurile/plăţile interbancare în Lei până în 50.000 Lei se adaugă comisionul 

de procesare prin sistem de compensare a plăţilor interbancare de mică valoare, de 0,51 

Lei, iar pentru transferurile/ plăţile ≥ 50.000 Lei sau indiferent de sumă, în regim de 

urgenţă, se adaugă comision de procesare prin sistem de decontare a plăţilor interbancare 

de mare valoare sau urgente, de 6 Lei; 

** pentru transferurile/plăţile interbancare instant în Lei, comisionul de procesare prin 

sistem de compensare a plăţilor interbancare, in valoare instantde 0,45 Lei, este inclus; 

***pentru aceste operaţiuni se adaugă 6 Lei, reprezentând comision de procesare prin 

sistem de decontare a plăţilor interbancare de mare valoare sau urgente. 

 


