Lista de taxe, comisioane, dobânzi şi costuri aferente cardurilor de credit
MasterCard
NUMELE CARDULUI
Caracteristici
Aria de utilizare
Perioada de graţie pentru tranzacţiile comerciale
Suma minimă plată de rambursat lunar

OPTIMO CARD
MasterCard
Card de credit în lei, embosat, pentru persoane fizice.
Naţională şi internaţională
Până la 45 zile
Reprezintă suma pe care deținătorul Cardului trebuie să o plătească până
la Data Scadenței și este formată din următoarele:
100% din valoarea ratelor pentru tranzacții comerciale în rate avantajoase
cu cost scadente lunar efectuate prin intermediul Cardului, 3% din
valoarea tranzacțiilor cu cardul, la care se adaugă integral valoarea taxelor
și comisioanelor, a tuturor dobânzilor (inclusiv dobânzi penalizatoare,
dacă este cazul) și sumelor restante, precum și a descoperitului de cont
neautorizat.
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Numărul maxim de carduri suplimentare
CARACTERISTICI SPECIALE
Posibilitatea de a plăti în rate pentru tranzacții comerciale în rate avantajoase cu cost produsele / serviciile achiziţionate din reţeaua magazinelor
partenere Credit Europe Bank (România) S.A.
Data emiterii extrasului de cont: 1 ale lunii. Extrasul de cont va fi emis în prima lună ulterioară efectuării tranzacției, indiferent de data
efectuării acesteia de către Deținătorul de card și nu va putea fi modificată ulterior.
Posibilitatea de a efectua tranzacții comerciale contactless prin intermediul cardurilor de credit Optimo Card. Tranzacțiile comerciale
efectuate prin intermediul acestei tehnologii, nu pot fi efectuate în rate, chiar dacă sunt efectuate la terminalele proprii ale Băncii.
Valoare maximă admisă pentru efectuarea tranzacțiilor comerciale contactless, fără solicitarea codului PIN – 100 RON / tranzacție. Această
valoare este o limită impusă de către Bancă pentru terminalele proprii; în cazul tranzacțiilor comerciale contactless efectuate la alte dispozitive
decât ale Băncii, pot interveni limitări impuse de către Banca deținătoare a terminalului.
VALORI MAXIME ZILNICE DE TRANZACŢIONARE
Naţional (RON)
5.000
Suma maximă zilnică de retragere
numerar de la ATM (posibilitatea
Internaţional (EUR)
1.000
retragerii este disponibilă doar în
cadrul campaniilor promoționale)
Suma maximă zilnică de retragere
Naţional (RON)
15.000
numerar (ATM şi ghișee bancare)
Internaţional (EUR)
2.000
(posibilitatea retragerii este
disponibilă doar în cadrul campaniilor
promoționale)
Suma maximă zilnică pentru tranzacţii Naţional (RON)
15.800
comerciale (POS, Internet, MO/TO)
Internaţional (EUR)
5.000
Suma maximă zilnică pentru tranzacţii
(POS, Internet, MO/TO, ATM)

Naţional (RON)
Internaţional (EUR)

COSTURI AFERENTE UTILIZĂRII MILOCULUI DE PLATĂ (CARDUL)*
Cost emitere card
Cost reînnoire card (după expirare)
Cost înlocuire card (declarat pierdut / furat)
Cost înlocuire card (demagnetizat, deteriorat, schimbare nume)
Cost emitere extras de cont
Cost re-emitere extras de cont
Cost interogare sold
Cost eliberare miniextras de cont de la ATM-urile
Credit Europe Bank (România) S.A.
(ultimele 10 tranzacţii efectuate)
www.cardavantaj.ro

20.800
6.000
0 RON
0 RON
10 RON
10 RON
0 RON
0 RON
0 RON
0 RON
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Comision de retragere pentru sumele trase din credit de la
casieriile Credit Europe Bank (România) S.A.
Cost schimbare PIN la ATM / POSurile
Credit Europe Bank (România) S.A.
Comision administrare cont curent de card**
- pentru cont curent de card cu card emis doar pentru
Deţinătorul de Card
- pentru cont curent de card cu card emis atât pentru
Deţinătorul de card principal cât şi pentru unul sau mai mulţi
Utilizatori de card suplimentar
Cost utilizare mijloc de plată pentru tranzacţii comerciale
(în ţară şi străinătate)
Cost utilizare mijloc de plată la ATM-ul Credit Europe Bank
Cost utilizare mijloc de plată la ATM-ul altor bănci din România
Cost utilizare mijloc de plată la ATM-ul altor bănci din străinătate
Cost utilizare mijloc de plată la POS situat la ghişeul bancar
Credit Europe Bank (România) S.A.
Cost utilizare mijloc de plată prin POS-uri situate la ghişee
bancare ale altor bănci din România
Cost utilizare mijloc de plată prin POS-uri situate la ghişee
bancare ale altor bănci din străinătate
Cost utilizare mijloc de plată în străinătate aferent eliberării de
numerar în regim de urgenţă
Cost utilizare mijloc de plată în străinătate aferent înlocuirii
cardului în regim de urgenţă
Cost utilizare mijloc de plată în străinătate aferent raportării
acestuia ca fiind pierdut / furat

0 RON
0 RON

0 RON
20 RON/card
0%
2%+ 2,5 RON
2%+ 4 RON
2%+ 10 RON
1% + 1 RON
1% + 2,5 RON
2%+ 10 RON
400 RON
600 RON
100 RON

*	Aceste costuri aferente utilizării mijlocului de plată pot suferi modificări în conformitate cu prevederile OUG 113/2009 privind serviciile
de plată sau alte reglementări aplicabile pe viitor, fiind costuri legate de serviciile de plată realizate de Deţinător de card şi legate de
mijlocul de plată, contul de plăţi sau serviciul de plată efectiv. Orice modificare a acestora va fi notificată Deţinătorului de card cu cel
puţin 2 luni înainte de data propusă pentru aplicare. Cu excepţia cazului în care înainte de data propusă pentru intrarea în vigoare a
modificării, Deţinătorul de card notifică Banca că nu acceptă modificarea (caz în care are dreptul să denunţe unilateral Contractul, imediat
şi gratuit înainte de data propusă pentru aplicarea modificării) se consideră că acesta a acceptat modificările propuse.
**	Comisionul de administrare cont curent de card se va percepe în luna în care se va efectua prima tranzacţie financiară, dar nu mai târziu
de 3 luni de la data ridicării Cardului şi setării codului PIN, indiferent dacă a fost sau nu efectuată vreo tranzacţie în acest interval. Acest
comision se va percepe anual la interval de 12 luni de la perceperea primului comision.
COMISION UNIC PENTRU SERVICII PRESTATE LA CEREREA DEŢINĂTORULUI DE CARD**
Taxă pentru iniţiere nejustificată refuz la plată la ATM / POS
10 RON
Furnizarea de informaţii generale la cerere în străinătate
10 RON
Taxă pentru cerere majorare limită de credit
10 RON
**	Pe parcursul derulării prezentului Contract, Banca nu poate majora costurile aferente creditului sau introduce noi costuri, cu excepţia
costurilor specifice unor servicii suplimentare solicitate în mod expres de Deţinătorul de card principal, neprevăzute în Contract şi care
nu erau oferite la data încheierii acestuia. Aceste costuri neprevăzute vor fi percepute numai pe baza unor acte adiţionale acceptate de
Deţinătorul de card principal. Sunt exceptate costurile impuse prin legislaţie.
Pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului potrivit condiţiilor contractuale, Banca este obligată să notifice Deţinătorul de
card principal cu 30 de zile înainte de aplicarea modificării în scris (sau în alt termen permis de lege) sau, la cererea acestuia, prin altă
modalitate agreată.
DOBÂNZI
Dobândă reţinută la valoarea tranzacţiilor comerciale între
data înregistrării operaţiunii în contul de card şi ultima zi a
0%
perioadei de graţie (pentru tipul de tranzacții comerciale ce
permit perioada de grație)
Dobânda reținută la valoarea tranzacțiilor comerciale în rate
19% / an
avantajoase cu cost
www.cardavantaj.ro

2

Dobândă reţinută la valoarea eliberării de numerar din limita
28% / an
de credit acordată
Dobândă reţinută la valoarea tranzacţiilor comerciale
efectuate în afara sistemului de rate, dacă valoarea integrală a
respectivei tranzacţii nu a fost rambursată integral în perioada
de graţie. Dobânda reținută pentru suma rămasă de rambursat
28% / an
va fi calculată pentru numărul de zile cuprins între data
emiterii extrasului de cont și data efectuării plătii de către
Deținătorul de card.
Dobândă penalizatoare aplicată la valoarea principalului
28,5% / an
restant
Dobândă penalizatoare aplicată datoriei exigibile, după
28,5% / an
declararea scadenței anticipate a creditului
CARDURI SUPLIMENTARE
Restul taxelor, comisioanelor şi costurilor aplicabile cardurilor suplimentare corespund cu cele aplicabile cardurilor principale.

www.cardavantaj.ro

3

