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Document de informare cu privire la comisioane 

- cont curent standard in RON - 

 

Denumirea furnizorului contului: TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucuresti 

Denumirea contului: Cont curent standard in RON 

Data: 15.07.2019 

 
 Acest document va prezinta informatii despre comisioanele care se percep pentru utilizarea 

principalelor servicii legate de contul de plati. Documentul va va ajuta sa comparati aceste 
comisioane cu cele percepute pentru alte conturi. 

 Se pot percepe, de asemenea, comisioane pentru utilizarea serviciilor legate de cont, care nu 
sunt incluse in acest document. Informatile complete pot fi regasite in Lista de dobanzi, taxe si 
comisioane pentru persoane fizice. 

 Un glosar al termenilor utilizati in acest document este disponibil in mod gratuit. 
 

Serviciu Comision 

Servicii de cont generale 

Administrarea contului 

Administrarea contului (RON) 
Lunar:                                                              0 RON 

Comision anual total:                        0 RON 

Plati (cu excepta cardurilor) 

Transfer credit 

Plati interbancare in RON* 

sume  ≤  500,00 RON 4 RON 
sume intre 500,01 – 10.000,00 
RON 

5,50 RON 

sume intre 10.000,01 – 
49.999,99 RON 

8,50 RON 

sume ≥ 50.000,00 RON 15 RON 

in regim de urgenta 15 RON. 

Debitare directa 

Debitare directa interbancara  Serviciul nu este disponibil 

Incasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii 

Incasari interbancare in RON 0 RON 

Carduri si numerar 

Furnizarea unui card de debit                                                Serviciul nu este disponibil 

Emiterea unui card de debit      Serviciul nu este disponibil 

Administrare card de debit  
Lunar:                                        Serviciul nu este disponibil 

Comision anual total:                Serviciul nu este disponibil 

Furnizarea unui card de credit                                            Serviciul nu este disponibil 

Emiterea unui card de credit                                             Serviciul nu este disponibil 

Administrare card de credit  
Anual:                                       Serviciul nu este disponibil 

Comision anual total:                Serviciul nu este disponibil 
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Serviciu Comision 

Retrageri de numerar 

Retrageri de numerar  in RON de la ATM-
ul bancii  

Serviciul nu este disponibil 

Retrageri de numerar in RON de la ATM-ul 
altor banci  

Serviciul nu este disponibil 

Retrageri de numerar  in RON de la ghiseul 
bancii** 

0,5%, min. 5 RON 

Depuneri de numerar  

Depuneri de numerar  in contul clientului 0 RON 

Depuneri de numerar in alt cont 0 RON 

Descoperit de cont si servicii conexe                                                                                                Serviciul nu este disponibil 

Descoperitul de cont  Rata de dobanda:                     Serviciul nu este disponibil 

Alte servicii 
Ordine de plata programata                                                                                                                                  Serviciul nu este disponibil 

Activare servicii de ordine de plata 
programata in RON 

                                              Serviciul nu este disponibil  

Internet banking                                                                                                                                   Serviciul nu este disponibil        

Administrare Internet banking  
Lunar:                                       Serviciul nu este disponibil 

Comision anual total:                Serviciul nu este disponibil 

Mobile banking                                                                                                                                               Serviciul nu este disponibil 

Administrare Mobile banking  
Lunar:                                    Serviciul nu este disponibil 

Comision anual total:             Serviciul nu este disponibil 

Inlocuire dispozitiv token                                                                                                                              Serviciul nu este disponibil 

Inlocuire dispozitiv token                                                Serviciul nu este disponibil 
 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

* se adauga comisioanele BNR/TransFond 
**Clientul va anunta Banca cu 2 zile bancare lucratoare (inclusiv data la care se face 
programarea) inainte de data efectuarii operatiunii de retragere de numerar pentru sume mai mari 
decat limita stabilita si afisata la Unitatile teritoriale ale Bancii. In caz contrar, Banca va percepe 
un comision de 0,75% calculat la suma totala retrasa si neprogramata sau la suma totala 
programata si neretrasa. 
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Document de informare cu privire la comisioane 

- cont curent cu servicii de baza in RON - 

 

Denumirea furnizorului contului: TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucuresti 

Denumirea contului: Cont curent cu servicii de baza* in RON 

Data: 15.07.2019 

 
 Acest document va prezinta informatii despre comisioanele care se percep pentru utilizarea 

principalelor servicii legate de contul de plati. Documentul va va ajuta sa comparati aceste 
comisioane cu cele percepute pentru alte conturi. 

 Se pot percepe, de asemenea, comisioane pentru utilizarea serviciilor legate de cont, care nu 
sunt incluse in acest document. Informatile complete pot fi regasite in Lista de dobanzi, taxe si 
comisioane pentru persoane fizice. 

 Un glosar al termenilor utilizati in acest document este disponibil in mod gratuit. 
 

Serviciu Comision 
Servicii de cont generale 

Administrarea contului 

Administrarea contului (RON) 
Lunar:                                                              

0 RON** 
3 RON*** 

Comision anual total:                        
0 RON** 
36 RON*** 

Plati (cu excepta cardurilor) 
Transfer credit 

Plati interbancare in RON**** 

sume  ≤  500,00 RON 4 RON 
sume intre 500,01 – 10.000,00 
RON 

5,50 RON 

sume intre 10.000,01 – 
49.999,99 RON 

8,50 RON 

sume ≥ 50.000,00 RON 15 RON 

in regim de urgenta 15 RON. 

Debitare directa 

Debitare directa interbancara  Serviciul nu este disponibil 

Incasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii 

Incasari interbancare in RON 0 RON 

Carduri si numerar 

Furnizarea unui card de debit                                                Serviciul nu este disponibil 

Emiterea unui card de debit                                            Serviciul nu este disponibil 

Administrare card de debit  
Lunar:                                        Serviciul nu este disponibil 

Comision anual total:                Serviciul nu este disponibil 

Furnizarea unui card de credit                                          Serviciul nu este disponibil 

Emiterea unui card de credit                                           Serviciul nu este disponibil 

Administrare card de credit  
Anual:                                       Serviciul nu este disponibil 

Comision anual total:                Serviciul nu este disponibil 
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Serviciu Comision 

Retrageri de numerar 

Retrageri de numerar  in RON de la ATM-
ul bancii  

Serviciul nu este disponibil 

Retrageri de numerar in RON de la ATM-ul 
altor banci  

Serviciul nu este disponibil 

Retrageri de numerar  in RON de la ghiseul 
bancii***** 

0 RON 

Depuneri de numerar  

Depuneri de numerar  in contul clientului 0 RON 

Depuneri de numerar in alt cont 0 RON 

Descoperit de cont si servicii conexe                                                                                                Serviciul nu este disponibil 

Descoperitul de cont  Rata de dobanda:                     Serviciul nu este disponibil 

Alte servicii 
Ordine de plata programata                                                                                                                                  Serviciul nu este disponibil 

Activare servicii de ordine de plata 
programata in RON 

                                              Serviciul nu este disponibil  

Internet banking                                                                                                                                   Serviciul nu este disponibil        

Administrare Internet banking  
Lunar:                                       Serviciul nu este disponibil 

Comision anual total:                Serviciul nu este disponibil 

Mobile banking                                                                                                                                               Serviciul nu este disponibil 

Administrare Mobile banking  
Lunar:                                     Serviciul nu este disponibil 

Comision anual total:             Serviciul nu este disponibil 

Inlocuire dispozitiv token                                                                                                                              Serviciul nu este disponibil 

Inlocuire dispozitiv token                                              Serviciul nu este disponibil 
 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

* Contul curent cu servicii de baza este un produs reglementat de Legea 258/2017, fiind acordat 
in baza solicitarii exprese a Clientului si a declaratiei acestuia pe propria raspundere cu privire la 
nedetinerea unui cont de plati, inclusiv cont curent cu servicii de baza, la nicio alta institutie de 
credit din Romania. Clientului ii vor fi acordate beneficiile prevazute de lege aferente contului 
curent cu servicii de baza, pentru care Clientul se incadreaza, pe baza nivelului de venit declarat.  
**pentru Clienti vulnerabili din punct de vedere financiar - clienti al caror venit lunar nu 
depaseste echivalentul a 60% din castigul salarial mediu brut pe economie, previzionat in ultima 
prognoza macroeconomica, respectiv prognoza de toamna, publicata de catre Comisia Nationala 
de Prognoza in anul in curs pentru anul urmator, sau al caror venit din ultimele 6 luni nu 
depaseste echivalentul a 60% din castigul salarial mediu brut pe economie.  
***pentru Clienti nevulnerabili din punct de vedere financiar - clienti al caror venit lunar sau al 
caror venit din ultimele 6 luni depaseste echivalentul a 60% din castigul salarial mediu brut pe 
economie. 
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**** Se adauga comisioanele BNR/TransFond.  
Primele 10 plati in lei (ordine de plata) efectuate lunar din contul curent cu servicii de baza pentru 
clientii vulnerabili sunt gratuite. Dupa realizarea primelor 10 operatiuni aferente conturilor 
curente cu servicii de baza pentru clienti vulnerabili, din tipul celor mentionate in tabel, 
urmatoarele operatiuni de plata se vor comisiona conform tarifelor aferente Listei de dobanzi, taxe 
si comisioane pentru persoane fizice.  
 
*****Clientul va anunta Banca cu 2 zile bancare lucratoare (inclusiv data la care se face 
programarea) inainte de data efectuarii operatiunii de retragere de numerar pentru sume mai mari 
decat limita stabilita si afisata la Unitatile teritoriale ale Bancii. In caz contrar, Banca va percepe 
un comision de 0,75% calculat la suma totala retrasa si neprogramata sau la suma totala 
programata si neretrasa. 
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Document de informare cu privire la comisioane 

- cont curent standard in EUR - 

 

Denumirea furnizorului contului: TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucuresti 

Denumirea contului: Cont curent standard in EUR 

Data: 15.07.2019 

 
 Acest document va prezinta informatii despre comisioanele care se percep pentru utilizarea 

principalelor servicii legate de contul de plati. Documentul va va ajuta sa comparati aceste 
comisioane cu cele percepute pentru alte conturi. 

 Se pot percepe, de asemenea, comisioane pentru utilizarea serviciilor legate de cont, care nu 
sunt incluse in acest document. Informatile complete pot fi regasite in Lista de dobanzi, taxe si 
comisioane pentru persoane fizice. 

 Un glosar al termenilor utilizati in acest document este disponibil in mod gratuit. 

Serviciu Comision 
Servicii de cont generale 
Administrarea contului 

Administrarea contului (EUR) 
Lunar:                                                              0 EUR 

Comision anual total:                        0 EUR 

Plati (cu excepta cardurilor) 

Transfer credit 

Plati interbancare in EUR* 

sume  < 1.000,00 EUR 12 EUR 
sume intre 1.000,00 – 
99.999,99 EUR 

0,18%  
min. 25 EUR 

sume ≥ 100.000,00 EUR 
0,18%  
max. 2.000 EUR 

Comision aditional pentru plati 
urgente – aceeasi zi lucratoare 
bancara** 

30 EUR 

Comision aditional pentru plati 
urgente – a doua zi lucratoare 
bancara*** 

30 EUR 

Debitare directa 
Debitare directa interbancara  Serviciul nu este disponibil 

Incasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii 
Incasari interbancare in EUR 0 EUR 
Carduri si numerar 

Furnizarea unui card de debit                                               Serviciul nu este disponibil 

Emiterea unui card de debit                                            Serviciul nu este disponibil 

Administrare card de debit  
Lunar:                                       Serviciul nu este disponibil 
Comision anual total:               Serviciul nu este disponibil 

Furnizarea unui card de credit                                              Serviciul nu este disponibil 

Emiterea unui card de credit                                               Serviciul nu este disponibil 

Administrare card de credit  
Anual:                                      Serviciul nu este disponibil 

Comision anual total:               Serviciul nu este disponibil 
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Serviciu Comision 

Retrageri de numerar 

Retrageri de numerar  in EUR de la ATM-ul 
bancii  

Serviciul nu este disponibil 

Retrageri de numerar in EUR de la ATM-ul 
altor banci  

Serviciul nu este disponibil 

Retrageri de numerar  in EUR de la ghiseul 
bancii**** 

0,5%, min. 1 EUR 

Depuneri de numerar  

Depuneri de numerar  in contul clientului 0 EUR 

Depuneri de numerar in alt cont 0 EUR 

Descoperit de cont si servicii conexe                                                                                               Serviciul nu este disponibil 

Descoperitul de cont  Rata de dobanda:                    Serviciul nu este disponibil 

Alte servicii 
Ordine de plata programata                                                                                                                                 Serviciul nu este disponibil 

Activare servicii de ordine de plata 
programata in EUR 

                                              Serviciul nu este disponibil  

Internet banking                                                                                                                                  Serviciul nu este disponibil        

Administrare Internet banking  
Lunar:                                      Serviciul nu este disponibil 

Comision anual total:               Serviciul nu este disponibil 

Mobile banking                                                                                                                                              Serviciul nu este disponibil 

Administrare Mobile banking  
Lunar:                                   Serviciul nu este disponibil 

Comision anual total:           Serviciul nu este disponibil 

Inlocuire dispozitiv token                                                                                                                             Serviciul nu este disponibil 

Inlocuire dispozitiv token                                                Serviciul nu este disponibil 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 

* Pentru platile in EUR prin canal SEPA se va aplica acelasi comision ca si pentru platile in 

valuta.  

**Acest comision se va insuma cu comisionul pentru ordine de plata interbancare in valuta la 

ghiseele TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti.  

***Acest comision se va insuma cu comisionul pentru ordine de plata interbancare in valuta la 

ghiseele TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti, exceptie facand ordinele de plata in EUR 

efectuate in SEE si prin SEPA (Zona unica de plati in euro). 
*****Clientul va anunta Banca cu 2 zile bancare lucratoare (inclusiv data la care se face 
programarea) inainte de data efectuarii operatiunii de retragere de numerar pentru sume mai mari 
decat limita stabilita si afisata la Unitatile teritoriale ale Bancii. In caz contrar, Banca va percepe 
un comision de 0,75% calculat la suma totala retrasa si neprogramata sau la suma totala 
programata si neretrasa. 

 


