Taxe, comisioane si dobanzi privind cardurile de credit pentru
persoane fizice

Taxe si comisioane pentru cardurile de credit, in vigoare din 15.05.2022

Tip produs

VISA Franklin

VISA Exclusive Gold

ZERO*

ZERO

ZERO*

ZERO

Administrare card de credit principal

40 LEI (incepand cu anul 2)

150 LEI**

Administrare card de credit suplimentar

40 LEI (incepand cu anul 2)

100 LEI**

Taxa card reemis (pierdut/ furat/ deteriorat)
Taxa reinoire card (expirat)

15 LEI

15 LEI

ZERO

ZERO

Taxa generare cod PIN nou

10 LEI

10 LEI

Comision servicii ATM/MFM FIRST BANK

ZERO

ZERO

Comision servicii ATM/MFM/ POS - National

ZERO

ZERO

Comision servicii ATM/MFM/ POS - International

ZERO

ZERO

Comision cumparare - National /International
Comision blocare / deblocare credit card

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

Comision refuzuri nejustificate – National/International

30 LEI

30 LEI

Taxa Raport de activitate lunar transmis prin posta

ZERO

ZERO

Comision interogare sold ATM/MFM

3 LEI

3 LEI

Dobanda penalizatoare aferenta creditului restant

15%

15%

5%

5%

Taxa analiza credit

ZERO

ZERO

Taxa interogare in CRC (Centrala Riscurilor de Credit)

ZERO

ZERO

Prima lunara de asigurare

0.35%

0.35%

Comision lunar Serviciu Alerte SMS/Email

6 LEI

ZERO

Furnizarea (emiterea) unui card de credit principal
Furnizarea (emiterea) unui card de credit suplimentar

Comision aferent depasire limita credit

* Taxa de emitere card principal/ suplimentar este 10 lei daca nu se opteaza pentru asigurarea de deces din accident sau imbolnaviri si
pierderea involuntara a locului de munca sau invaliditate totala temporara
** 0 lei in cazul in care cardul este parte a pachetului MY Liber
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Dobanda aplicata pentru cardurile de credite, valabila pana la 31.12.2022
Rata dobânzii este variabilă și este compusă din indicele de referință pentru creditele acordate persoanelor fizice
(IRCC) + Marja fixă a băncii.
Produs

Visa
Franklin

Componenta ratei dobanzii
Marja fixa

Dobanda cumparaturi

IRCC* = 4.06%

18%

22.06%

Dobanda numerar

IRCC* = 4.06%

19%

23.06%

DAE**

32.20%

Suma de platit

Produs

6,171 LEI

Interest rate component
IRCC

Visa
Exclusive
Gold

Dobanda

IRCC

Marja

Dobanda

Dobanda cumparaturi

IRCC* = 4.06%

17%

21.06%

Dobanda numerar

IRCC* = 4.06%

18%

22.06%

DAE**
Suma de platit

30.91%
6,290 LEI

* indice de referinta pentru creditele acordate persoanelor fizice (IRCC) comunicat de BNR in ultima zi bancara a
trimestrului precedent.
** Exemplu de calcul pentru Visa Franklin: Pentru o limită de credit de 5.367 LEI, accesat integral pe o perioadă
de 12 luni și rambursat în 12 rate lunare egale, ținând cont de dobânda variabilă de 22,06% pentru achiziții și 23,06%
pentru numerar (constând din indicele de referință pentru creditele acordate persoanelor fizice (IRCC) și marja fixă a
băncii de 18% pentru achiziții și 19% pentru numerar), comisionul anual (40 LEI începând cu anul 2) și asigurarea
cost de 0,35% pe lună, aplicat la suma utilizată, suma totală de plătit este de 6.211 LEI având un DAE de 32,20%.
Exemplu de calcul pentru Visa Exclusive Gold: Pentru o limită de credit de 5.367 LEI, accesat integral pe o
perioadă de 12 luni perioada si rambursata in 12 rate lunare egale, tinand cont de rata variabila a dobanzii de 21,06%
pentru cumpărături și 22,06% pentru numerar (constând din indicele de referință pentru creditele acordate
persoanelor fizice (IRCC) și marja fixă a băncii de 17% pentru achiziții și 18% pentru numerar), comisionul anual
(150 LEI) și costul asigurării de 0,35% pe lună, aplicată la suma utilizată, suma totală de plătit este de 6. 290 lei,
având un DAE de 30,91%.

