TARIFE SI COMISIOANE
PERSOANE FIZICE
valabile din 01.04.2020

Servicii de cont curent lei / valuta
Comision deschidere cont curent
Comision lunar de administrare cont client*
Comision de inchidere cont curent fara rulaj
Eliberare extras de cont lunar
Eliberare extras de cont suplimentar
Adaugare imputernicit/reprezentant legal

Gratuit
2 lei sau echivalent valuta
Gratuit
Gratuit
1 leu sau echivalent valuta
Gratuit

Eliberare scrisoare de recomandare/ bonitate

200 lei sau echivalent valuta

Eliberare scrisoare de confirmare sold

100 lei sau echivalent valuta

Depozite in lei
Constituire depozit

Gratuit

Retragere numerar la scadenta depozite la termen constituite pe o perioada de
min. 1 luna

Gratuit

Retragere numerar la scadenta pentru depozitele constituite pe o perioada mai
mica de 1 luna, inclusiv pentru depozitele O/N

0,5% din suma (min. 2,5 lei)

Operatiuni cu numerar in lei
Depunere

Gratuit

Retragere

0,5% din suma (min. 2,5 lei)

Retragere neanuntata pentru sume mai mari de 20.000 lei**

0,8% din suma (min. 2,5 lei)

Retragere numerar - cupiuri preferentiale ( sume mai mari de 20.000 lei )
Retragere numerar - suma anuntata si neonorata de catre client
Depunere in contul colector deschis pe numele BCF in evidentele BCC

2,5% din suma
0,3% din suma neonorata
0,12% din suma

Operatiuni fara numerar in lei
Incasari in sistem intrabancar

Gratuit

Incasari din conturi deschise la alte banci in suma:
- pana la 50.000 lei

Gratuit

- de la 50.000 lei sau in regim de urgenta

Gratuit

Plati in sistem intrabancar

Gratuit

Plati in conturi deschise la alte banci in suma:
- pana la 5.000 lei

6.9 lei

- de la 5.000 pana la 50.000 lei

8 lei

- de la 50.000 lei sau in regim de urgenta

20 lei

Cecuri si bilete la ordin
Cumparare bilete la ordin (buc.)

0,50 lei

Cumparare cecuri (buc.)

1,24 lei

Incasari

5 lei

Plati

6 lei

Verificare fila cec sau emitent fila cec la CIP-BNR (la cerere)

10 lei

Instrumente de debit refuzate la plata
Plati si incasari intrabancare

20 lei
Gratuit

Depozite in valuta
Constituire depozit

Gratuit

Retragere numerar la scadenta depozite la termen constituite pe o perioada de
min. 1 luna

Gratuit

Retragere numerar la scadenta pentru depozitele constituite pe o perioada mai
mica de 1 luna, inclusiv pentru depozitele O/N

0,5% din suma (min.2 euro/echivalent)

Operatiuni cu numerar in valuta
Depunere

Gratuit

Retragere sume mai mici de 5000 euro sau echivalent in alta valuta

0,5% din suma, min. 2 euro

Retragere neanuntata pentru sume mai mari de 5000 euro**

0,8% din suma, min. 2 euro

Operatiuni fara numerar in valuta
Incasari in sistem intrabancar

Gratuit

Incasari din conturi deschise la alte banci

Gratuit

Plati in sistem intrabancar
Plati EUR in conturi deschise la alte banci din UE cu decontare prin
SEPA/Target 2/ cont de corespondent:
- pana la 5.000 lei in eqv eur

Gratuit

6.9 lei n eqv eur

- de la 5.000 lei in eqv eur pana la 50.000 lei in eqv eur

8 lei in eqv eur

- de la 50.000 lei in eqv eur sau in regim de urgenta

20 lei in eqv eur

Plati EUR (catre tari non UE) si USD in conturi deschise la alte banci cu
decontare prin banci de corespondent:

0,20% (min. 20 euro, max. 1.000 eur) +
comision banca corespondenta****

Comision plati valutare in alte valute decat eur sau tari non UE in regim de
urgenta
Mesaj SWIFT

50 euro
15 euro

Anularea ordinului de plata inaintea executarii, la cererea ordonatorului

30 euro + comision banca corespondenta

Modificarea ordinului de plata dupa executare, la cererea ordonatorului

30 euro + comision banca corespondenta

Restituirea unei sume decontate catre beneficiar la cererea ordonatorului

0,15% min.20 euro + comision banca
corespondenta

Costuri aferente contului de derulare credit
Deschiderea contului

Gratuit

Administrarea contului

Gratuit

Operatiuni cu numerar, la casieria Bancii

Gratuit

Incasare sume reprezentand tarife aferente serviciilor asociate si comisioane
datorate de client pentru acordarea si derularea unui credit, datoria lunara de
plata, rambursari anticipate, penalitati/majorari/costuri suplimentare datorate
pentru întarzieri la plata a datoriei lunare

Gratuit

Plăţi sume reprezentând utilizări din credit

Gratuit

Plati in sistem intrabancar pentru sume reprezentand utilizari din credit si
tarife aferente serviciilor asociate

Gratuit

Plati in conturi deschise la alte banci pentru sume reprezentand utilizari din
credit si tarife aferente serviciilor asociate

Comision BNR/Comision Transfond/banca
corespondenta

Contul de depozit escrow
Comision de deschidere
Comision de administrare
Comisioane aferente operatiunilor/tranzactiilor derulate prin contul de depozit
escrow

Gratuit
0.05% din suma depusa, minim 100 EUR
Conform Tarifului de comisioane standard de
comisioane practicat de BCF corespunzator tipului de
operatiuni derulate prin acest cont

*
**

Se percepe un singur comision indiferent de numarul de conturi deschise
Anuntarea se face pana in ziua lucratoare anterioara ridicarii numerarului la ora 14.00 .
Comisionul se aplica la total suma
*** Ordonatorul poate solicita efectuarea platii cu data de valuta "t" sau "t+1"
**** Comision banca corespondenta
Pentru comisioane de tip SHA:
Plăti în valoare de EUR:
0 - 50.000
Peste 50.000

8
12

Pentru comisioane de tip OUR:
Plăti în valoare de EUR:
0 - 10.000
10.000,01 - 30.000
30.000,01 - 50.000
Peste 50.000

10
20
30
50

Conform reglementarilor legale privind serviciile de plata, platile valutare (în orice monedă) efectuate în Spațiul Economic European (SEE)
sau in interiorul Uniunii Europene, vor avea întotdeauna opțiunea de cost "împărțit" (SHA).

