Document de informare cu privire
la comisioane

Denumirea furnizorului contului: FIRST BANK S.A.
Denumirea contului: Cont de economii in Eur
Data: 01.10.2019
•

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 Tarife si comisioane pentru persoane fizice.

•

Un glosar al termenilor utilizați în acest document este disponibil în mod gratuit.

Serviciu
Servicii de cont generale
Administrarea contului in Eur

Comision
Lunar
Comision anual total

2,5 Lei (echiv. Eur*)
30 Lei (echiv. Eur*)

Plăți (cu excepția cardurilor)
Transfer credit
Plati interbancare in Eur

Prin Internet si Mobile banking

0,12% (min 15 Eur*, max 800 Eur*)

Debitare directa
Debitare directa interbancara

Serviciul nu este disponibil

Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii
Încasări interbancare în Eur

0 Eur

Carduri și numerar
Furnizarea unui card de debit
Emiterea unui card de debit in Eur
[Visa Platinum]
Administrare card de debit in Eur
[Visa Platinum]

0 Eur
Anual

25 Eur*

Furnizarea unui card de credit
Emiterea unui card de credit

Serviciul nu este disponibil

Administrare card de credit

Serviciul nu este disponibil

Retrageri de numerar
Retrageri de numerar în Eur de la
ghiseul bancii

Depuneri de numerar

1% (min 5 Eur*)

Depuneri de numerar in contul
clientului
Depuneri de numerar in alt cont

0 Eur
0 Eur

Descoperit de cont si servicii conexe
Descoperitul de cont

Serviciul nu este disponibil

Alte servicii
Ordine de plata programata
Activare servicii de ordine de plata
programata în Eur

0,5 Eur*

Internet banking
Administrare Internet banking
[Internet & Mobile Banking]**

0 Eur

Mobile banking
Administrare Mobile banking [Internet
& Mobile Banking]**

0 Eur

Inlocuire dispozitiv token
Inlocuire dispozitiv token

25 Eur*

* Valoarea comisionului se va calcula utilizand cursul de schimb BNR valabil la data perceperii acestuia
** Serviciului Internet & Mobile Banking include atat Internet banking cat si Mobile banking.
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