
Cont curent în LEI cu ZERO costuri de administrare.
Card de debit VISA, emis pe loc, cu ZERO comisioane.
ZERO comisioane pentru pricipalele operațiuni:

– ZERO comision încasare de la orice bancă;
– ZERO comision retragere de la orice ATM din România;
– ZERO comision pentru toate plățile de sub 5.000 LEI, către orice bancă *.

Ai totul la îndemână prin Internet și Mobile Banking:
– Vezi soldul conturilor tale;
– Faci plăți din câteva click-uri, fără comision*;
– Deschizi depozite cu un bonus de dobândă de 0,15%;

– Plătești rovinieta sau taxa de pod direct din aplicație.
Poți oricând accesa un descoperit de cont, la o dobândă avantajoasă.

Pachetul de cont curent MY RELAXAT

First Bank S.A.
Șoseaua Nicolae Titulescu 29-31,
Sector 1, București
T: +4 021 303 69 69, 0800 801 802

J40/1441/27.02.1995, CUI 702 5592
Capital social 1.196.088.695 RON
RB-PJR-40-026/18.02.1999

E: office@firstbank.ro
firstbank.ro

Manager sucursală

Telefon

De ce să alegi pachetul MY RELAXAT?

Ești cel mai relaxat atunci când ai controlul permanent asupra contului tău. Deschizi pachetul My Relaxat din aplicația 
First Bank și ai 0 comision pentru toate tranzacțiile tale: plătești*, încasezi sau retragi bani fără niciun cost. Mai mult, 

Mai jos, o sinteză a informațiilor prezentate.

Țări în care tranzacțiile sunt restricționate: Iran, Siria, Cuba, Sudan, Sudanul de Sud, Coreea de Nord.

– Alerte PUSH – ești informat pe loc, direct pe telefonul tău, despre încasări sau plăți despre soldul tău;

ZERO, dacă încasezi lunar cel puțin 2.000 LEI în conturi deschise la First Bank (15 LEI în caz contrar).

ca să fii extra-relaxat, te ținem mereu la curent cu toate operațiunile contului tău, prin Alerte PUSH.

Ce costuri ai?

* Comisionul este ZERO pentru orice plată  intrabancară  (First-First) și ZERO pentru plățile interbancare în LEI (First – altă  bancă) cu valoare
mai mică  sau egală  cu 5.000 LEI. Comisionul Transfond nu este inclus. Plățile urgente (indiferent de valoarea lor), nefiind incluse în
beneficiile pachetului, se comisionează  standard, conform tarife și comisioane în vigoare.
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