Document de informare cu privire
la comisioane
Denumirea furnizorului contului: UniCredit Bank S.A.
Denumirea contului: Cont de plăți cu servicii de bază – persoane vulnerabile din punct de
vedere financiar
Data: 13.03.2019
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 documentul “Comisioane și dobânzi
clienți persoane ﬁzice” pus la dispoziția dumneavoastră atât pe site-ul băncii www.unicredit.ro cât și
în sucursalele UniCredit Bank precum și în „Anexa de taxe și comisioane aferente serviciilor de
plată – clienți persoane fizice”.
Un glosar al termenilor utilizați în acest document este disponibil în mod gratuit.

Serviciu

Comision

Servicii de cont generale
Administrarea contului (LEI)

Lunar:

0 LEI

Comision anual total:

0 LEI

Plăți (cu excepția cardurilor)
Transfer credit
0 pentru primele 10 operațiuni lunare/3 LEI pentru
operațiunile suplimentare + comision
Transfond/BNR*

Plăți interbancare în LEI - canale electronice
Debitare directă
Debitare directă interbancară

0 LEI

Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii
0 pentru primele 10 operațiuni lunare/1 LEU pentru
operațiunile suplimentare

Încasări interbancare în LEI
Carduri și numerar
Furnizarea unui card de debit
Emiterea unui card de debit [Visa Electron]

0 LEI
1

Administrare card de debit [Visa Electron]

Lunar:

1 LEU

Comision anual total:

12 LEI

Furnizarea unui card de credit
Emiterea unui card de credit

Serviciul nu este disponibil

Administrare card de credit

Serviciul nu este disponibil

Retrageri de numerar
Retrageri de numerar în LEI de la ATM-ul băncii
Retrageri de numerar în LEI de la ATM-ul altor
bănci
Retrageri de numerar în LEI de la ghișeul băncii

0 LEI
0 LEI
0 LEI

Depuneri de numerar
Depuneri de numerar în contul clientului
Depuneri de numerar în alt cont

0 LEI
0 LEI

Descoperit de cont și servicii conexe
Rata de dobândă:

Descoperitul de cont

Robor 3 M+9%

Alte servicii
Ordine de plată programată
Activare servicii de ordine de plată programată în LEI
Internet banking
Administrare Internet banking [Online B@nking]
Mobile banking
Administrare Mobile banking [Mobile B@nking]

0 LEI**/12 LEI
0 LEI
0 LEI

Înlocuire dispozitiv token
Înlocuire dispozitiv token [DIGIPASS]

75 LEI (TVA inclus)

________________________________________________
* Se adaugă comisionul Transfond - Sent în valoare de 0,51 LEI pentru plăți de mică valoare (< 50.000 LEI) sau
comisionul BNR-ReGIS în valoare de 6 LEI pentru plăți de mare valoare (≥50.000 LEI) sau pentru plăți în regim
de urgență.
** Comisionul este 0 pentru activare servicii de ordine de plată programată în LEI pe canale electronice.
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