TARIFE SI COMISIOANE CARDURI DE DEBIT
“MasterCard Standard – Express Plus”
STANDARD (lei)

PROFIL
Alimentare iniţială
Garanţie
Tarif emitere (card principal / card suplimentar)
Tarif anual pentru fiecare card
Tarif lunar de administrare - pentru fiecare card
Tarif reînnoire card
Tarif înlocuire card*
Tarif înlocuire card / PIN în regim de urgenţă (România)
Tarif regenerare cod PIN **
Tarif de denunţare anticipată (cost plastic şi personalizare)
Comision blocare card pierdut / furat (listare în baza de date
MasterCard)
Comision cumpărături (Lei)
Comision cumpărături (alte valute)
Comision retragere numerar de la orice bancomat BCF
Comision retragere numerar (Lei/alte valute) de la bancomatele
altor banci
Interogare sold / mini extras (ATM/POS)
Schimbare PIN la ATM
Comision Refuz de plată nejustificat
Dobândă penalizatoare pentru descoperit de cont neautorizat

0
0
10 / 7
25
0
10
10
20
10
0
0
0
0
0.20%
1% minim 5.5
1.5
1.5
40
LEI 21,25%
EUR 14,00%

“MasterCard Gold – Royal”
PROFIL
Alimentare iniţială
Garanţie
Tarif emitere (card principal / card suplimentar)
Tarif anual pentru fiecare card

STANDARD (lei)
0
0
15 / 15
120

Tarif lunar de administrare - pentru fiecare card

0

Tarif reînnoire card

15

Tarif înlocuire card*

15
România: 30

Tarif înlocuire card / PIN în regim de urgenţă

Străinătate: 600

Tarif regenerare cod PIN **

15

Tarif de denunţare anticipată (cost plastic şi personalizare)

0

Comision blocare card pierdut / furat (listare în baza de date
MasterCard)
Comision cumpărături (Lei)
Comision cumpărături (alte valute)
Comision retragere numerar de la orice bancomat BCF
Comision retragere (Lei/alte valute) de la bancomatele altor banci

150
0
0
0.20%
1% minim 5,5

Interogare sold / mini extras (ATM/POS)

1,5

Schimbare PIN la ATM

1,5

Comision Refuz de plată nejustificat
Dobândă penalizatoare pentru descoperit de cont neautorizat
* Se aplică în cazul pierderii / furtului / deteriorării cardului
** Se aplică în cazul pierderii / uitării codului PIN de către posesor

60
LEI 21,25%
EUR 14,00%

“Maestro - Express”
STANDARD (lei)

PROFIL
Alimentare iniţială

0

Garanţie

0

Tarif emitere (card principal / card suplimentar)

0

Tarif anual pentru fiecare card

0

Tarif lunar de administrare - pentru fiecare card

0

Tarif reînnoire card

0

Tarif înlocuire card*

7

Tarif înlocuire card / PIN în regim de urgenţă (România)

4

Tarif regenerare cod PIN **

1

Tarif de denunţare anticipată (cost plastic şi personalizare)

0

Comision blocare card pierdut / furat (listare în baza de date
MasterCard)

0

Comision cumpărături (Lei)

0

Comision cumpărături (alte valute)

0
0,2%

Comision retragere numerar de la orice bancomat BCF
Comision retragere numerar (Lei/alte valute) de la bancomatele
altor banci
Interogare sold / mini extras (ATM/POS)

1% minim 5.5
0

Schimbare PIN la ATM

0

Comision Refuz de plată nejustificat

40

Dobândă penalizatoare pentru descoperit de cont neautorizat

LEI 21,25%

“MasterCard Business - Exclusiv”
PROFIL
Alimentare iniţială

STANDARD (lei)
0

Garanţie

0

Tarif emitere

10

Tarif anual pentru fiecare card

30

Tarif lunar de administrare - pentru fiecare card

0

Tarif reînnoire card

10

Tarif înlocuire card*
Tarif înlocuire card / PIN în regim de urgenţă

10
România: 20
Străinătate: 600

Tarif regenerare cod PIN **

10

Tarif de denunţare anticipată (cost plastic şi personalizare)

0

Comision blocare card pierdut / furat (listare în baza de date
MasterCard)

150

Comision cumpărături (Lei)

0

Comision cumpărături (alte valute)

0

Comision retragere numerar de la orice bancomat BCF
Comision retragere numerar (Lei/alte valute) de la bancomatele
altor banci
Interogare sold / mini extras (ATM/POS)

0.20%
1% minim 5.5
1.5

Schimbare PIN la ATM

2

Comision Refuz de plată nejustificat

60

Dobândă penalizatoare pentru descoperit de cont neautorizat
* Se aplică în cazul pierderii / furtului / deteriorării cardului
** Se aplică în cazul pierderii / uitării codului PIN de către posesor

LEI 21,25%
EUR 14,00%

