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Document de informare cu privire la comisioane 
  

Denumirea furnizorului contului: Credit Europe Bank (Romania) S.A. 

Denumirea contului: Cont de economii in EURO 

Data: 13.12.2019 

● 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. Informatiile complete pot fi regasite in: 

 LISTA DE TAXE, COMISIOANE SI DOBANZI; 

 LISTA DE TAXE, COMISIOANE SI DOBANZI AFERENTA CONTULUI DE PLATI 

CU SERVICII DE BAZA PENTRU CONSUMATORI VULNERABILI DIN PUNCT 

DE VEDERE FINANCIAR IN CONFORMITATE CU LEGEA 258/2017; 

Consumator vulnerabil - consumatorul al carui venit lunar nu depaseste 

echivalentul a 60% din castigul salarial mediu brut pe economie, previzionat in 

ultima prognoza macroeconomica, sau al carui venit din ultimele 6 luni nu 

depaseste echivalentul a 60% din castigul salarial mediu brut. 

 LISTA DE TAXE, COMISIOANE SI DOBANZI AFERENTA CONTULUI DE PLATI 

CU SERVICII DE BAZA PENTRU CONSUMATORI CARE NU INDEPLINESC 

CONDITIILE DE VULNERABILITATE IN CONFORMITATE CU LEGEA 258/2017 

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

Serviciu Comision 

Servicii de cont generale 

Administrarea contului [Administrare 

client] 

Lunar:                                                              0*/3 Lei 

Comisionul se percepe lunar, o singura data, indiferent 

de numarul de conturi detinute de client. 

Comision anual total:                                     0*/36 Lei 

Plati (cu exceptia cardurilor) 

Transfer credit 

Plati interbancare in EUR 

 

 

 

 

 

La ghiseu: 0,15% min. echiv. 8 RON 

 

CEB Net (Internet Banking)/CEBLine (phone 

banking): 0,05% min. echiv. 5 RON 

 

* Cost 0 pentru primele 10 operatiuni lunare efectuate 

prin utilizarea operatiunilor de tipul plati prin 

virament, prin serviciul Credit Europe Net si prin 

serviciul CEBLine catre Credit Europe Bank si 

alte banci in FX/ Lei, conform legii 258/2017 privind 

comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de 
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plati, schimbarea conturilor de plati şi accesul la 

conturile de plati cu servicii de baza. 

Debitare directa 

Debit direct interbancar  Serviciul nu este disponibil 

Incasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii 

Incasari interbancare in EUR 0*/ 0,1% min. echivalent 2 EUR max. echivalent 100 

EUR (FX) 

Carduri ș i numerar 

Furnizarea unui card de debit 

Administrare card de debit (EUR) Serviciul nu este disponibil 

Emiterea unui card de debit 

Furnizarea unui card de credit 

Administrare card de credit (EUR) Serviciul nu este disponibil 

Emiterea unui card de credit 
 

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* **/  0,5% min. echivalent 2 EUR  

Depuneri de numerar 

Depuneri de numerar in contul 

clientului 

0* / 0,1% min. echivalent 2 EUR 

Depuneri de numerar in alt cont Serviciul nu este disponibil 

Descoperit de cont ș i servicii conexe 

Descoperitul de cont Serviciul nu este disponibil 

Alte servicii 

Ordine de plata programata 

Activare servicii de ordine de plata 

programata in EUR 

Serviciul nu este disponibil 

Internet Banking [Credit Europe Net] 

Administrare Internet Banking Lunar:                                                                 0 EUR 

Comision anual total:                                         0 EUR 

Mobile Banking  

Administrare Mobile Banking Serviciul nu este disponibil  

Inlocuire dispozitiv token  
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Inlocuire dispozitiv token (denumirea 

comerciala) 

10 EUR + TVA  

  

 

* AFERENT CONTULUI DE PLATI CU SERVICII DE BAZA PENTRU CONSUMATORII 

VULNERABILI DIN PUNCT DE VEDERE FINANCIAR IN CONFORMITATE CU LEGEA 

258/2017 

 

** AFERENTA CONTULUI DE PLATI CU SERVICII DE BAZA PENTRU CONSUMATORI 

CARE NU INDEPLINESC CONDITIILE DE VULNERABILITATE IN CONFORMITATE CU 

LEGEA 258/2017 

 

Consumator vulnerabil - consumatorul al carui venit lunar nu depaseste echivalentul a 60% din 

castigul salarial mediu brut pe economie, previzionat in ultima prognoza macroeconomica, sau 

al carui venit din ultimele 6 luni nu depaseste echivalentul a 60% din castigul salarial mediu 

brut. 

Data:                   

CLIENT:  Nume si prenume: _____________________  

Semnatura: __________ 

 


