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Document de informare cu privire 

 la comisioane  

 

 
 
 
Denumirea furnizorului contului: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.   

Denumirea contului: Pachet George (achiziționat după data de 10.12.2021) 

Data: 10.12.2021 

 

• 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  

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 

20 Lei 

 

 

20 Lei 

 

 

20 Lei 

Carduri și numerar 

Retrageri de numerar în lei de la ghişeul 

băncii 

 

Depuneri de numerar în contul clientului 

 

Depuneri de numerar în alt cont 

                                         2% min. 15 Lei 

 

0 Lei 

 

20 Lei 

Descoperit de cont și servicii conexe 

Descoperitul de cont Rata de dobândă:       IRCC + 13,99% 

Alte servicii 

Activare servicii de ordine de plată 

programată în lei 

0 Lei 
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Pachet de servicii Comision  

George, conţinȃnd: 

- administrarea Cont curent în lei; 

- furnizarea unui Card de debit George 

Young/ George Standard/ George Gold/ 

George Platinum/ George Infinite; 

- Internet Banking, Mobile Banking şi 

Phone Banking; 

- Debitare directă intra-/ interbancară; 

- Ordine de plată programată (Standing 

Order) intra-/ interbancară; 

- Interogare sold la ATM-urile/ MFM-urile 

BCR pentru cardul de debit inclus în 

pachet; 

- Retrageri de numerar în LEI de la ATMul/ 

MFM-ul băncii; 

- Retrageri de numerar de la ATM-ul altor 

bănci; 

- Transfer credit în LEI pe teritoriul 

României prin Internet Banking, Mobile 

Banking și Phone Banking efectuate prin 

Contul Curent inclus în Pachet; 

- Transfer credit interbancar Instant în Lei 

prin Internet Banking și Mobile Banking 

efectuate prin Contul Curent inclus în 

Pachet; 

- Plăți facturi la ATM BCR; 

- Încasare sume din contul deschis la 

acelasi prestator de servicii (intrabancar); 

- Încasare sume din contul deschis la alt 

prestator de servicii (interbancar). 

 

Lunar (in funcţie de tipul cardului de debit 

ales):  

- Cont George cu cardul George 

Standard/ George Young: 8/0 Lei 

- Cont George cu Card George Gold: 

20/0 Lei  

- Cont George cu Cardul George 

Platinum: 40/0 lei 

- Cont George cu cardul George 

Infinite: 100 Lei **  

Comision anual total:                

- Cont George cu cardul George 

Standard/ George Young: 96/0 Lei 

- Cont George cu cardul George 

Gold: 240/0 Lei  

- Cont George cu cardul George 

Platinum: 480/0 Lei  

- Cont George cu cardul George 

Infinite: 1.200 Lei **  

 

*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 

** Comisionul poate fi 0 Lei în măsura în care este îndeplinită una din următoarele condiții: 

- Clientul are vârsta sub 14 ani; 

- Clientul se află în primele 6 luni de la achiziționarea Cardului de debit George Young; 

- Dacă în luna curentă sau în luna anterioară acesteia (termenul de o lună fiind calculat 

între două date aniversare ale Contului curent) vor fi îndeplinite următoarele condiții: 

o Pentru clienții care dețin Card de debit George Young: efectuarea a cel puțin o 

operațiune de tipul: (i) plăți cu Cardul de debit sau (ii) transfer credit (plăți) prin 

Internet Banking/ Mobile Banking/ Phone Banking; 
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o Pentru clienții cu vârsta sub 22 ani, care dețin Card de debit George Standard: 

efectuarea a cel puțin o operațiune de tipul: (i) plăți cu Cardul de debit sau (ii) 

transfer credit (plăți) prin Internet Banking/ Mobile Banking/ Phone Banking; 

o Pentru clienții cu vârsta peste 22 ani, care dețin Card de debit George Standard: 

a) valoarea încasărilor/ depunerilor în Contul curent este de cel puțin 1.000 Lei 

și b) efectuarea a cel puțin o operațiune de tipul: (i) plăți cu Cardul de debit sau 

(ii) transfer credit (plăți) prin Internet/ Mobile/ Phone Banking; 

o Pentru clienții care dețin Card de debit George Gold: a) valoarea încasărilor/ 

depunerilor în Contul curent este de cel puțin 5.000 Lei și b) efectuarea a cel 

puțin o operațiune de tipul: (i) plăți cu Cardul de debit sau (ii) transfer credit 

(plăți) prin Internet/ Mobile/ Phone Banking; 

o Pentru clienții care dețin Card de debit George Platinum: a) valoarea încasărilor/ 

depunerilor în Contul curent este de cel puțin 10.000 Lei și b) efectuarea a cel 

puțin o operațiune de tipul: (i) plăți cu Cardul de debit sau (ii) transfer credit 

(plăți) prin Internet/ Mobile/ Phone Banking; 

o  Pentru clienții care dețin Card de debit George Infinite: nu sunt aplicabile 

condiții de reducere ale comisionului. 

 


