Document de informare cu privire la comisioane
Denumirea furnizorului contului: Banca Comerciala Feroviara S.A.
Denumirea contului: Cont curent in Lei
Data: 01.11.2018
● 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 listele:Tarife si comisioane
persoane fizice; Tarife si comisioane - internet banking si mobile banking persoane fizice; Tarife si
comisioane carduri de debit; Tarife si comisioane cont Primus; Tarife si comisioane Optimus; Lista
dobanzilor aferente creditelor destinate persoanelor fizice.
● Un glosar al termenilor utilizați în acest document este disponibil în mod gratuit.

Serviciu

Comision

Servicii de cont generale
Administrarea contului (Lei)

Lunar:
Comision anual total:

2 Lei
24 Lei

Plăți (cu excepția cardurilor)
Plăți interbancare în Lei
Încasări interbancare în Lei
Carduri și numerar
Administrare card de debit (Lei)
Emiterea unui card de debit
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 ghiseul bancii
Depuneri de numerar în contul clientului
Depuneri de numerar in alt cont
Descoperit de cont și servicii conexe
Descoperit de cont

Pâna la 5.000 Lei:
3*/ 6 Lei
De la 5.000 Lei pâna la 50.000 Lei: 4*/ 8 Lei
Mai mari de 50.000 Lei sau
in regim de urgentă:
10*/20 Lei
0
Lunar:
Comision anual total:

0
25 Lei
10 Lei
0,2%
1%, min.5,5 Lei
0,5%, min. 2,5 Lei
0
0

Rata de dobândă:

Robor 3M + 12,7%

Alte servicii
Administrare Internet Banking
Administrare Mobile Banking

Lunar:
Comision anual total:
Lunar:
Comision anual total:

2 Lei
24 Lei
2 Lei
24 Lei

Pachet de servicii

Comision

Cont Primus
Include un pachet de servicii care consta in:
- cont curent in RON;
- cont curent de economii in RON si EUR;
- card de debit „MasterCard Standard – Express Plus” in RON;
- internet banking “BCF online”
- mobile banking „BCF mobile”.
Lunar:
Administrarea contului (Lei)
Comision anual total:
Plăți (cu excepția cardurilor)
Pâna la 50.000 Lei:
Plăți interbancare în Lei
Mai mari de 50.000 Lei sau
In regim de urgenta:
Încasări interbancare în Lei
Carduri și numerar
Lunar:
Administrare card de debit (Lei)
Comision anual total:
Emiterea unui card de debit
Retrageri de numerar în Lei de la ATM-ul băncii

0
0
1 Leu*/6 Lei
10 Lei*/15 Lei
0
0
0
0
0,2%

Retrageri de numerar în Lei de la ATM-ul altor
bănci

1%, min.5,5 Lei

Retrageri de numerar în Lei de la ghiseul bancii
Depuneri de numerar în contul clientului
Depuneri de numerar in alt cont

0,5%, min. 2,5 Lei
0
0

Alte servicii
Administrare Internet Banking
Administrare Mobile Banking

Lunar:
Comision anual total:
Lunar:
Comision anual total:

Pachet de servicii

0
0
0
0

Comision

Optimus
Include un pachet de servicii care consta in:
- cont curent in Lei;
- cont curent de economii in Lei si Eur;
- card de debit „MasterCard Standard – Express Plus” in Lei;
- internet banking “BCF online retail”;
- mobile banking „BCF mobile”;
- serviciul de notificare via SMS (optional).
Pachetul Optimus Basic consta in primirea lunara, automat si gratuit prin SMS, a unei notificari
reminder privind suma de plata in luna respectiva la creditele BCF.
Pachetul Optimus Extins, in plus fata de varianta Basic, ofera posibilitatea selectarii de catre client a
tipurilor de informatii pentru care doreste notificari, dintr-o lista predefinita. In costul pachetului
Extins sunt incluse maximum 10 notificari lunare.
Serviciile care depășesc aceste cantități vor fi facturate separat.
Lunar:
Administrarea contului (Lei)
Comision anual total:

0**/6,2 Lei
0**/74,4 Lei

Plăți (cu excepția cardurilor)
Pâna la 50.000 Lei:
Mai mari de 50.000 Lei sau
In regim de urgenta:

Plăți interbancare în Lei
Încasări interbancare în Lei
Carduri și numerar

1 Leu*/6 Lei
10 Lei*/15 Lei
0

Lunar:
Comision anual total:

Administrare card de debit (Lei)

0
0
0

Emiterea unui card de debit
Retrageri de numerar în Lei de la ATM-ul băncii

0,2%

Retrageri de numerar în Lei de la ATM-ul altor
bănci
Retrageri de numerar în Lei de la ghiseul bancii
Depuneri de numerar în contul clientului
Depuneri de numerar in alt cont

1%, min.5,5 Lei
0,5%, min. 2,5 Lei
0
0

Alte servicii
Administrare Internet Banking
Administrare Mobile Banking

Lunar:
Comision anual total:
Lunar:
Comision anual total:

0
0
0
0

Informații privind serviciile suplimentare
Informații privind comisioanele pentru serviciile care depășesc cantitatea de servicii acoperită de
pachetul de servicii (altele decât comisioanele menționate mai sus)

Serviciu
Transmitere notificare via SMS

Comision
0,3 Lei/SMS

*Comision perceput pentru initierea platilor interbancare pe canale electronice
** Comision perceput pentru consumatorii care opteaza pentru varianta Basic a pachetului

Document de informare cu privire la comisioane

Denumirea furnizorului contului: Banca Comerciala Feroviara S.A.
Denumirea contului: Cont curent in EURO
Data: 01.11.2018
● 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 listele:Tarife si comisioane
persoane fizice, Tarife si comisioane - internet banking si mobile banking persoane fizice, Tarife si
comisioane carduri de debit, tarife si comisioane cont Primus, Tarife si comisioane Optimus, Lista
dobanzilor aferente creditelor destinate persoanelor fizice.
● Un glosar al termenilor utilizați în acest document este disponibil în mod gratuit.

Serviciu

Comision

Servicii de cont generale
Administrarea contului in euro

Lunar:
Comision anual total:

echivalentul in euro a 2 Lei
echivalentul in euro a 24 Lei

Plăți (cu excepția cardurilor)
Plăți interbancare in euro
Încasări interbancare in euro
Carduri și numerar
Administrare card de debit in euro
Emiterea unui card de debit
Retrageri de numerar în euro de la ATM-ul
altor bănci
Retrageri de numerar în euro de la ghiseul
bancii
Depuneri de numerar în contul clientului
Depuneri de numerar in alt cont
Alte servicii
Administrare Internet Banking
Administrare Mobile Banking

0,15%*/ 0,2% (min.15 EURO*/20 EURO, max.1.000
EURO) + comision banca corespondenta**
0
Lunar:
Comision anual total:

0
echivalentul in euro a 25 Lei
echivalentul in euro a 10 Lei

1%, min. echivalentul in euro a 5,5 Lei
0,5%, min. 2 Euro
0
0
Lunar:
Comision anual total:
Lunar:
Comision anual total:

echivalentul in euro a 2 Lei
echivalentul in euro a 24 Lei
echivalentul in euro a 2 Lei
echivalentul in euro a 24 Lei

Pachet de servicii

Comision

Cont Primus
Include un pachet de servicii care consta in:
- cont curent in Lei;
- cont curent de economii in Lei si Euro;
- card de debit „MasterCard Standard – Express Plus” in Lei;
- internet banking “BCF online”
- mobile banking „BCF mobile”.
Lunar:
0
Administrarea contului curent de economii in
euro
Comision anual total:
0
Plăți (cu excepția cardurilor)
Plati prin SEPA:
3 EURO*/5 EURO
Plati prin Target 2:
8 EURO*/10 EURO
Plăți interbancare în euro
Plati prin banci de corespondent: 0,1%*/0,15%
(min.10 EURO*/15 EURO, max. 500 EURO)
Încasări interbancare în euro
0
Numerar
Retrageri de numerar în euro de la ghiseul bancii
0,5%, min. 2 EURO
Depuneri de numerar în contul clientului
0
0
Depuneri de numerar in alt cont
Alte servicii
Administrare Internet Banking
Administrare Mobile Banking

Pachet de servicii

Lunar:
Comision anual total:
Lunar:
Comision anual total:

0
0
0
0

Comision

Optimus
Include un pachet de servicii care consta in:
- cont curent in Lei;
- cont curent de economii in Lei si Euro;
- card de debit „MasterCard Standard – Express Plus” in Lei;
- internet banking “BCF online retail”;
- mobile banking „BCF mobile”;
- serviciul de notificare via SMS (optional).
Pachetul Optimus Basic consta in primirea lunara, automat si gratuit prin SMS, a unei notificari
reminder privind suma de plata in luna respectiva la creditele BCF.
Pachetul Optimus Extins, in plus fata de varianta Basic, ofera posibilitatea selectarii de catre client a
tipurilor de informatii pentru care doreste notificari, dintr-o lista predefinita. In costul pachetului
Extins sunt incluse maximum 10 notificari lunare.
Serviciile care depășesc aceste cantități vor fi facturate separat.
Lunar:
0
Administrarea contului current de economii in
euro
Comision anual total:
0
Plăți (cu excepția cardurilor)
Plati prin SEPA:
3 EURO*/5 EURO
Plăți interbancare în euro
Plati prin Target 2:
8 EURO*/10 EURO
Plati prin banci de corespondent: 0,1%*/0,15%
(min.10 EURO*/15 EURO, max. 500 EURO)
Încasări interbancare în euro
0
Numerar

Retrageri de numerar în euro de la ghiseul bancii
Depuneri de numerar în contul clientului
Depuneri de numerar in alt cont

0,5%, min. 2 EURO
0
0

Alte servicii
Administrare Internet Banking
Administrare Mobile Banking

Lunar:
Comision anual total:
Lunar:
Comision anual total:

*Comision perceput pentru initierea platilor interbancare pe canale electronice

0
0
0
0

GLOSAR
conținând lista celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți si definițiile acesora

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Servicii semnificative
(denumirea comerciala
practicată de instituția de
credit) 1

Definitie

Servicii de cont curent

Furnizorul contului administrează contul
în scopul utilizării de către client.

Administrare cont client

Serviciu oferit de prestatorul de servicii
de plata prin care se asigura functionarea
contului in lei deschis clientului in
vederea efectuarii operatiunilor de plata.

Administrare cont client

Serviciu oferit de prestatorul de servicii
de plata prin care se asigura functionarea
contului in euro deschis clientului in
vederea efectuarii operatiunilor de plata.

Administrare card de
debit (Lei)

Tarif anual pentru fiecare
card

Serviciu oferit de prestatorul de servicii
de plata prin care asigura functionarea
cardului de debit pus la dispozitia
clientului pentru efectuarea operatiunilor
de plata.

Administrare
internet banking

Serviciu oferit de un prestator de servicii
de plata prin care se pune la dispozitia
Administrare serviciu Internet clientului un instrument de plata cu acces
Banking
la distanta de tipul internet banking in
vederea efectuarii operatiunilor de plata
ale clientului.

Administrarea
contului

A

B

Categorie de
servicii/servicii
semnificative

Administrarea
contului (Lei)

Administrarea
contului (EURO)

Administrare mobile
banking

Furnizarea unui
card de debit

Administrare mobile banking

Serviciu oferit de un prestator de servicii
de plata prin care se pune la dispozitia
clientului un instrument de plata cu acces
la distanta de tipul mobile banking in
vederea efectuarii operatiunilor de plata
ale clientului.

Card de debit

Furnizorul contului furnizează un card
de plată asociat contului clientului. Suma
fiecărei tranzacții efectuate prin card este
luată total sau parțial din contul
clientului.

Emitere card

Furnizorul contului emite un card de
plată in vederea efectuarii de operatiuni
de plata din contul clientului in conditii
de securitate.

Descoperit de cont
autorizat

Definitie : Furnizorul contului și clientul
convin în prealabil că clientul poate
împrumuta bani atunci când nu mai există
bani pe cont. Acordul stabilește suma
maximă care poate fi împrumutată și dacă
există taxe și dobânzi care trebuie
achitate de client.

Descoperit de cont

Furnizorul contului și clientul convin în
prealabil că clientul poate împrumuta
bani atunci când nu mai există bani pe
cont. Acordul stabilește suma maximă
care poate fi împrumutată și dacă există
taxe și dobânzi care trebuie achitate de
client.

Operatiuni fara numerar

Furnizorul contului transferă bani, în
baza unei instrucțiuni date de client, din
contul clientului în alt cont.

Plăți interbancare în
lei

Plati in conturi deschise la
alte banci/Trezoreria Statului

Serviciu oferit de prestatorul de servicii
de plata prin care se transfera o suma de
bani din contul in lei al clientului in
contul beneficiarului platii deschis la un
alt prestator de servicii de plata, in baza
instructiunii date de client pe canale
electronice

Plăți interbancare în
euro

Plati in conturi deschise la
alte banci
Plati EUR in conturi deschise
la alte banci cu decontare prin
SEPA
Plati EUR in conturi deschise
la alte banci cu decontare prin
Target2
Plati EUR in conturi deschise
la alte banci cu decontare prin
banci de corespondent

Emiterea unui card
6
de debit

Descoperitul de
cont

D

7 Descoperitul de cont

E

Transfer Credit

8

9

H

Retrageri de
numerar

Operatiuni cu numerar

Serviciu oferit de prestatorul de servicii
de plata prin care se transfera o suma de
bani din contul in euro al clientului in
contul beneficiarului platii deschis la un
alt prestator de servicii de plata, in baza
instructiunii date de client pe canale
electronice

Definitie : Serviciu oferit de prestatorul
de servicii de plata prin care se asigura
clientului posibilitatea retragerii de
numerar din contul deschis in lei/euro.

Retragere numerar la
Retrageri de numerar
ATM/POS BCF (on-us)
10 în lei de la ATM-ul
Retragere in numerar la orice
băncii
bancomat BCF si CEC Bank
Retragere numerar la
ATM/POS (Lei/alte valute)
Retrageri de numerar
Retragere in numerar
11 în lei de la ATM-ul
(Lei/alte valute) la
altor bănci
bancomatele altor banci

Definitie : Serviciu oferit de prestatorul
de servicii de plata prin care se asigura
clientului posibilitatea retragerii de
numerar din contul deschis in lei de la
ATM-ul bancii sale
Serviciu oferit de prestatorul de servicii
de plata prin care se asigura clientului
posibilitatea retragerii de numerar din
contul deschis in lei de la ATM-ul altor
banci

Retrageri de numerar
12 în lei de la ghiseul
Retragere
bancii

Serviciu oferit de prestatorul de servicii
de plata prin care se asigura clientului
posibilitatea retragerii de numerar din
contul deschis in lei la ghiseul bancii
sale.

Retrageri de numerar
13 în euro de la ghiseul Retragere
bancii

Serviciu oferit de prestatorul de servicii
de plata prin care se asigura clientului
posibilitatea retragerii de numerar din
contul deschis in euro la ghiseul bancii
sale.

Depuneri de
numerar

I

14

15

K

16

17

Operatiuni cu numerar

Depunere
clientului

de

numerar

in

contul

Depuneri de numerar
Depunere
in contul clientului

Serviciu oferit de prestatorul de servicii
de plata prin care se asigura clientului
posibilitatea alimentarii cu numerar a
contului său deschis in lei.

Depuneri de numerar
Depunere
in alt cont

Serviciu oferit de prestatorul de servicii
de plata prin care se asigura clientului
posibilitatea alimentarii cu numerar a
contului în lei al unei alte persoane

Încasări
interbancare

Operatiuni fara numerar

Furnizorul încasează bani pentru un
client al băncii dintr-un cont deschis la un
alt prestator de servicii de plată, în baza
instrucțiunilor acesteia din urmă.

Incasari din conturi deschise
la alte banci

Furnizorul încasează bani pentru un
client al băncii dintr-un cont deschis la un
alt prestator de servicii de plată, în baza
instrucțiunilor acesteia din urmă.

Incasari din conturi deschise
la alte banci

Furnizorul încasează bani pentru un
client al băncii dintr-un cont deschis la un
alt prestator de servicii de plată, în baza
instrucțiunilor acesteia din urmă.

Încasări interbancare
în lei

Încasări interbancare
în euro

