
 
 

Document de informare cu privire    la comisioane 
 

 

Denumirea furnizorului contului: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.  

 

Denumirea contului: Cont Curent în EUR 

 

Data: 26.05.2021 

 

• 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 

Servicii de cont generale 

Administrarea contului (EURO) Lunar: 20 LEI, în echiv. 

Comision anual total: 240 LEI, în echiv. 

Plăți (cu excepția cardurilor) 
Transfer credit intrabancar, efectuat la ghişeele băncii 

indiferent de valoare 
20 LEI 

Transfer credit intrabancar între conturi proprii efectuat la 

ghișeele băncii 
20 LEI 

Transfer credit intrabancar, efectuat prin Internet Banking/ 

Mobile Banking 
0 EUR 

Transfer credit intrabancar între conturi proprii efectuat 

prin Internet Banking/Mobile Banking 
0 EUR 

Transfer credit intrabancar, efectuat prin Phone Banking 20 LEI 

Transfer credit intrabancar între conturi proprii efectuat 

prin Phone Banking 
20 LEI 

Transfer credit interbancar EURO - EURO către alte 

bănci din  România sau străinătate efectuat la ghișeele 

băncii 

20 LEI 

Transfer credit interbancar in  orice altă valută decât euro, 

către alte bănci din din  România sau străinătate efectuat la 

ghișeele băncii 

0,2%, min 30 EUR, max 1000 EUR  

 

Transfer credit interbancar EURO - EURO către alte bănci 

din  România sau străinătate efectuat prin Phone Banking 
20 LEI 

Transfer credit interbancar in orice altă valută decât euro, 0,1%  

Banca Comercială Română S.A. 
Societate administrată în sistem dualist 
 

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden 
Bucharest, Clădirea A, Etaj 6,  
sector 6, București, cod poștal 060013 
 
www.bcr.ro 

contact.center@bcr.ro 
 
InfoBCR: *2227 apelabil din 
rețelele Vodafone, Orange, RCS 
RDS, Telekom;  
 

+ 4021.407.42.00, apelabil din orice 
rețea din România sau din străinătate 

Înmatriculată la Registrul Comerţului: 
J40/90/1991 
 

Înmatriculată la Registrul 
Instituțiilor de Credit:  
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999 
 

 

Cod Unic de Înregistrare: RO 361757 
 

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei 
 

SWIFT: RNCB RO BU 



 

Serviciu Comision 

către alte bănci  din  România sau din străinătate efectuat 

prin Phone Banking 

min. 15 EUR, max. 500 EUR* 

Transfer credit interbancar EURO - EURO către alte bănci din  

România sau din străinătate efectuat prin Internet 

Banking/Mobile Banking 

3 LEI, în echiv. 

Transfer credit interbancar in orice altă valută decât euro, 

către alte bănci din  România sau din străinătate efectuat 

prin Internet Banking/Mobile Banking 

0,1%  

min. 10 EUR, max. 500 EUR* 

Încasare sume din contul deschis la același prestator de 

servicii (intrabancar) 
0 EUR 

Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii 

(interbancar) 
0 EUR 

Carduri și numerar 

Furnizarea (emiterea) unui card de debit 5 EUR 

Retrageri de numerar în euro de la ghișeul băncii 2%  

min. 5 EUR 

Alte servicii 

Ordine de plată programată intrabancar: 

- Activare/modificare/anulare 

- Operațiuni de plată 

 

0 EUR 

0 EUR 

Administrare Internet Banking, Mobile Banking şi Phone 

Banking cu eToken BCR 
0 EUR 

*comisionul nu include comisionul OUR sau comisionul băncilor corespondente 

 


