DOCUMENT DE INFORMARE
CU PRIVIRE LA COMISIOANE
Denumirea furnizorului contului: Alior Bank S.A. Varsovia – Sucursala Bucuresti
Denumirea contului: Cont curent in LEI
Data: 09.01.2019
•

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 comisioane pentru persoane fizice", respectiv in „Lista de dobanzi pentru persoane
fizice”.

•

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

Serviciu

Comision

Servicii de cont generale
Lunar:
Comision anual total:

01/3 Lei
01/36 Lei

in Internet Banking
Plati interbancare in Lei
in Mobile Banking
[Transfer National in Lei]
in Contact Center
in puncte de vanzare4
Incasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii
in Internet Bank
Incasari interbancare in Lei
in Mobile Banking
[Incasari in Lei]
in Contact Center
in puncte de vanzare4

0/102/03 Lei
0/102/03 Lei
10/152/153 Lei
15/202/203 Lei

Administrarea contului (Lei)
[Administrare lunara a contului]

Plati (cu exceptia cardurilor)
Transfer credit

0 Lei
0 Lei
0 Lei
0 Lei

Carduri si numerar
Furnizarea unui card de debit
Lunar:

Administrare card de debit (Lei)
[Administrarea lunara a cardului principal]

Comision anual total:

Emiterea unui card de debit
[Emitere/reinnoire card principal]

05/3 Lei
05/36 Lei
0 Lei

Retrageri de numerar
1

Retrageri de numerar in Lei de la ATM-ul altor
banci
[Retragere numerar de la orice ATM din tara-Lei]

0 Lei

Depuneri de numerar
Depuneri de numerar in contul clientului
[Depunere de numerar]

depuneri de cel mult 500 Lei:
0 Lei
depuneri de peste 500 Lei: 1% minim 10 Lei

Depuneri de numerar in alt cont
[Depunere de numerar]

depuneri de cel mult 500 Lei
0 Lei
depuneri de peste 500 Lei 1% minim 10 Lei

Descoperit de cont si servicii conexe
Rata dobanzii
[Rata anuala a dobanzii]

ROBOR 3M + 12%

Alte servicii
Internet Banking
Administrare Internet Banking

Lunar:
Comision anual total:

0 Lei
0 Lei

Lunar:
Comision anual total:

0 Lei
0 Lei

Mobile Banking
Administrare Mobile Banking
1

Pentru clienti activi, definiti ca Titularii conturilor care indeplinesc cel putin una din urmatoarele conditii:
▪ Clientii noi – in primele 3 luni calendaristice de la deschiderea primului cont curent sau
▪ Clientii care inregistreaza salarii sau alte venituri recurente, in cont (minim 650 Lei in cel putin 2 din ultimele
3 luni) sau
▪ Clienti care au Planuri de rate active pe produsul de Overdraft, destinate achizitionarii de bunuri si/sau
servicii prin intermediul grupului Telekom Romania.
2
Transfer National in Lei – urgent.
3 Transfer National in Lei de mare valoare.
4 Punctele de vanzare dedicate serviciilor bancare din reteaua Telekom si partenerii selectati. Lista acestor
locatii se regaseste pe site-ul Bancii.
5 Pentru card instant in Lei.
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DOCUMENT DE INFORMARE
CU PRIVIRE LA COMISIOANE
Denumirea furnizorului contului: Alior Bank S.A. Varsovia – Sucursala Bucuresti
Denumirea contului: Cont curent in Eur
Data: 09.01.2019
•

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 comisioane pentru persoane fizice", respectiv in „Lista de dobanzi pentru persoane
fizice”.

•

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

Serviciu

Comision

Servicii de cont generale
Lunar:
Comision anual total:

01/3 Lei
01/36 Lei

in Internet Banking
Plati interbancare in Eur
in Mobile Banking
[Transfer in Eur]
in Contact Center
in puncte de vanzare4
Incasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii
in Internet Banking
Incasari interbancare in Eur
in Mobile Banking
[Incasari in valuta de la alte banci]
in Contact Center
in puncte de vanzare4

02/53 Lei
02/53 Lei
202/203 Lei
02/253 Lei

Administrarea contului (Lei)
[Administrare lunara a contului]

Plati (cu exceptia cardurilor)
Transfer credit

1

5 Lei
5 Lei
5 Lei
5 Lei

Pentru clienti activi, definiti ca Titularii conturilor care indeplinesc cel putin una din urmatoarele conditii:
▪ Clientii noi – in primele 3 luni calendaristice de la deschiderea primului cont curent sau
▪ Clientii care inregistreaza salarii sau alte venituri recurente, in cont (minim 650 Lei in cel putin 2 din ultimele
3 luni) sau
▪ Clienti care au Planuri de rate active pe produsul de Overdraft, destinate achizitionarii de bunuri si/sau
servicii prin intermediul grupului Telekom Romania.
2 Transfer in Euro in UE, Elvetia si statele din Spatiul Economic European.
3 Transfer in Euro in alte tari
4 Punctele de vanzare dedicate serviciilor bancare din reteaua Telekom si partenerii selectati. Lista acestor
locatii se regaseste pe site-ul Bancii.
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DOCUMENT DE INFORMARE
CU PRIVIRE LA COMISIOANE
Denumirea furnizorului contului: Alior Bank S.A. Varsovia – Sucursala Bucuresti
Denumirea contului: Cont curent schimb valutar online in LEI
Data: 09.01.2019
•

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 dobanzi si comisioane pentru persoane fizice pentru Schimb Valutar Online”.

•

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

Serviciu

Comision

Servicii de cont generale
Lunar:
Comision anual total:

Administrarea contului (Lei)
[Administrare lunara a contului]

0 Lei
0 Lei

Plati (cu exceptia cardurilor)
Transfer credit
in Platforma Schimb Valutar Online
in Contact Center
in puncte de vanzare2
Incasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii
Incasari interbancare in Lei
[Incasari]
Plati interbancare in Lei
[Transfer National in Lei]

1 Transfer

0/01 Lei
10/151 Lei
15/201 Lei
0 Lei

National de mare valoare in Lei
Punctele de vanzare dedicate serviciilor bancare din reteaua Telekom si partenerii selectati. Lista acestor
locatii se regaseste pe site-ul Bancii.
2

4

DOCUMENT DE INFORMARE
CU PRIVIRE LA COMISIOANE
Denumirea furnizorului contului: Alior Bank S.A. Varsovia – Sucursala Bucuresti
Denumirea contului: Cont curent Schimb Valutar Online in Eur
Data: 09.01.2019
•

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 dobanzi si comisioane pentru persoane fizice pentru Schimb Valutar Online”.

•

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

Serviciu

Comision

Servicii de cont generale
Lunar:
Comision anual total:

Administrarea contului (Eur)
[Administrare lunara a contului]

0 Lei
0 Lei

Plati (cu exceptia cardurilor)
Transfer credit
in platforma Schimb Valutar Online
in Contact Center
in puncte de vanzare3
Incasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii
in platforma Schimb Valutar Online
Incasari interbancare in Eur
in Contact Center
[Incasari in valuta de la alte banci]
in puncte de vanzare3
Plati interbancare in Eur
[Transfer National/International in Euro]

01/52 Lei
201/202 Lei
251/252 Lei
0 Lei
0 Lei
0 Lei

1 Transfer

National/International in Euro pana la valoarea Pragului de Transfer. Acest prag reprezinta
diferenta intre valoarea totala a schimburilor efectuate aferente unei valute si valoarea totala a transferurilor
aferente aceleiasi valute din conturile Schimb Valutar Online catre alte conturi.
2

Transfer National/International in Euro peste valoarea Pragului de Transfer. Acest prag reprezinta
diferenta intre valoarea totala a schimburilor efectuate aferente unei valute si valoarea totala a transferurilor
aferente aceleiasi valute din conturile Schimb Valutar Online catre alte conturi.
3

Punctele de vanzare dedicate serviciilor bancare din reteaua Telekom si partenerii selectati. Lista acestor
locatii se regaseste pe site-ul Bancii.
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DOCUMENT DE INFORMARE
CU PRIVIRE LA COMISIOANE
Denumirea furnizorului contului: Alior Bank S.A. Varsovia – Sucursala Bucuresti
Denumirea contului: Cont curent cu servicii de baza
Data: 09.01.2019
•

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 comisioane pentru persoane fizice", respectiv in „Lista de dobanzi pentru persoane
fizice”.

•

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

Serviciu

Comision

Servicii de cont generale
Lunar:
Comision anual total:

0 Lei
0 Lei

in Internet Banking
Plati interbancare in Lei
in Mobile Banking
[Transfer National in Lei]
in Contact Center
in puncte de vanzare3
Incasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii
in Internet Banking
Incasari interbancare in Lei
in Mobile Banking
[Incasari in Lei]
in Contact Center
in puncte de vanzare

0/101/02 Lei
0/101/02 Lei
10/151/152 Lei
15/201/02 Lei

Administrarea contului (Lei)
[Administrare lunara a contului]

Plati (cu exceptia cardurilor)
Transfer credit

0 Lei
0 Lei
0 Lei
0 Lei

Carduri si numerar
Administrare card de debit (Lei) [Administrarea
lunara a cardului principal]
Emiterea unui card de debit

Lunar:
Comision anual total:

04/3 Lei
04/36 Lei
0 Lei

Retrageri de numerar
Retrageri de numerar in Lei de la ATM-ul altor
banci
[Retragere numerar de la orice ATM din tara-Lei]
6

0 Lei

Depuneri de numerar
Depuneri de numerar in contul clientului
[Depunere de numerar]

0 Lei

Depuneri de numerar in alt cont
[Depunere de numerar]

0 Lei

Descoperit de cont si servicii conexe
Rata dobanzii

ROBOR 3M+12%

Alte servicii
Internet Banking
Administrare Internet Banking

Lunar:
Comision anual total:

0 Lei
0 Lei

Lunar:
Comision anual total:

0 Lei
0 Lei

Mobile Banking
Administrare Mobile Banking
1

Transfer National in Lei-urgent
Transfer National in Lei-de mare valoare
3 Punctele de vanzare dedicate serviciilor bancare din reteaua Telekom si partenerii selectati.Lista acestora se
regaseste pe site-ul Bancii.
4 Pentru card instant Lei
2
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GLOSAR
continand lista celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plati
si definitiile acesora

Nr.
crt.

Categorie de
servicii/servicii
semnificative

Servicii
semnificative
(denumirea
comerciala din
oferta Telekom
Banking)

A

Administrarea
contului

1

Administrarea
contului (Lei)

Administrare lunara
a contului

2

Administrarea
contului (EURO)

Administrare lunara
a contului

3

Administrare
card de debit
(Lei)

Administrare lunara
a cardului principal

4

Administrare
card de credit
(Lei)

5

Administrare
internet banking

6

Administrare
mobile banking

B

Furnizarea unui
card de debit

7

Emiterea unui
card de debit

C

Emitere/reinnoire
card principal;
Emitere card

Definitie

Furnizorul contului administreaza contul in
scopul utilizarii de catre client.
Serviciu oferit de prestatorul de servicii de
plata prin care se asigura functionarea
contului in lei deschis clientului in vederea
efectuarii operatiunilor de plata.
Serviciu oferit de prestatorul de servicii de
plata prin care se asigura functionarea
contului in euro deschis clientului in vederea
efectuarii operatiunilor de plata.
Serviciu oferit de prestatorul de servicii de
plata prin care asigura functionarea cardului
de debit pus la dispozitia clientului pentru
efectuarea operatiunilor de plata.
Serviciu oferit de prestatorul de servicii de
plata prin care asigura functionarea cardului
de credit pus la dispozitia clientului pentru
efectuarea operatiunilor de plata.
Serviciu oferit de un prestator de servicii de
plata prin care se pune la dispozitia clientului
un instrument de plata cu acces la distanta de
tipul internet banking in vederea efectuarii
operatiunilor de plata ale clientului.
Serviciu oferit de un prestator de servicii de
plata prin care se pune la dispozitia clientului
un instrument de plata cu acces la distanta de
tipul mobile banking in vederea efectuarii
operatiunilor de plata ale clientului.
Furnizorul contului furnizeaza un card de
plata asociat contului clientului. Suma fiecarei
tranzactii efectuate prin card este luata total
sau partial din contul clientului.
Furnizorul contului emite un card de plata in
vederea efectuarii de operatiuni de plata din
contul clientului in conditii de securitate.
Furnizorul contului furnizeaza un card de
plata conectat la contul de plati al clientului.
Suma totala a tranzactiilor efectuate prin card
intr-o perioada convenita este luata total sau
partial din contul de plati al clientului la o data
convenita. Un contract de credit intre furnizor
si client stabileste daca clientul trebuie sa
plateasca dobanda pentru imprumut.

Furnizarea unui
card de credit

8

Nr.
crt.

Categorie de
servicii/servicii
semnificative

8

Emiterea unui
card de credit

D

Descoperitul de
cont

9

Descoperitul de
cont

E

Transfer Credit

10

Plati
interbancare in
lei

11

Plati
interbancare in
euro

F

Ordine de plata
programata

12

13

Servicii
semnificative
(denumirea
comerciala din
oferta Telekom
Banking)

Definitie

Definitie: Furnizorul contului emite un card de
credit in vederea efectuarii de operatiuni de
plata din contul clientului in conditii de
securitate.
Definitie: Furnizorul contului si clientul convin
in prealabil ca clientul poate imprumuta bani
atunci cand nu mai exista bani pe cont.
Acordul stabileste suma maxima care poate fi
imprumutata si daca exista taxe si dobanzi
care trebuie achitate de client.
Furnizorul contului si clientul convin in
prealabil ca clientul poate imprumuta bani
Overdraft
atunci cand nu mai exista bani pe cont.
(Descoperit autorizat
Acordul stabileste suma maxima care poate fi
de cont)
imprumutata si daca exista taxe si dobanzi
care trebuie achitate de client.
Furnizorul contului transfera bani, in baza
unei instructiuni date de client, din contul
clientului in alt cont.
Serviciu oferit de prestatorul de servicii de
plata prin care se transfera o suma de bani
Transfer National in
din contul in lei al clientului in contul
Lei
beneficiarului platii deschis la un alt prestator
de servicii de plata, in baza instructiunii date
de client pe canale electronice.
Serviciu oferit de prestatorul de servicii de
Transfer in Euro;
plata prin care se transfera o suma de bani
Transfer
din contul in euro al clientului in contul
National/International beneficiarului platii deschis la un alt prestator
in Euro
de servicii de plata, in baza instructiunii date
de client pe canale electronice.
Furnizorul contului efectueaza transferuri
regulate, in baza unei instructiuni date de
client, a unei sume fixe de bani din contul
clientului in alt cont.

Activare servicii
de ordine de
plata programata
in lei
Activare servicii
de ordine de
plata programata
in euro

Furnizorul contului seteaza efectuarea plati
programate in lei din contul clientului.

Furnizorul contului seteaza efectuarea plati
programate in euro din contul clientului.
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Nr.
crt.

Categorie de
servicii/servicii
semnificative

G

Debit direct

14

Debit direct
interbancar

H

Retrageri de
numerar

15

Retrageri de
numerar in lei de
la ATM-ul bancii

16

Retrageri de
numerar in lei de
la ATM-ul altor
banci

17

Retrageri de
numerar in lei de
la ghiseul bancii

18

I

Servicii
semnificative
(denumirea
comerciala din
oferta Telekom
Banking)

Retragere numerar
de la orice ATM din
tara-Lei

Retrageri de
numerar in euro
de la ghiseul
bancii
Depuneri de
numerar

Definitie

Clientul autorizeaza o alta persoana
(destinatarul) sa dea o instructiune
furnizorului contului sa transfere bani din
contul clientului catre acel destinatar.
Furnizorul contului transfera apoi
destinatarului banii la o data sau la date
convenite de client si de destinatar. Suma
respectiva poate varia.
Serviciu de debitare automata a contului in lei
al platitorului, in cazul in care o operatiune de
plata este initiata de beneficiarul platii cu cont
deschis la alt prestator de servicii de plata, pe
baza consimtamantului acordat de catre
platitor.
Definitie: Serviciu oferit de prestatorul de
servicii de plata prin care se asigura clientului
posibilitatea retragerii de numerar din contul
deschis in lei/euro.
Definitie: Serviciu oferit de prestatorul de
servicii de plata prin care se asigura clientului
posibilitatea retragerii de numerar din contul
deschis in lei de la ATM-ul bancii sale
Serviciu oferit de prestatorul de servicii de
plata prin care se asigura clientului
posibilitatea retragerii de numerar din contul
deschis in lei de la ATM-ul altor banci
Serviciu oferit de prestatorul de servicii de
plata prin care se asigura clientului
posibilitatea retragerii de numerar din contul
deschis in lei la ghiseul bancii sale.
Serviciu oferit de prestatorul de servicii de
plata prin care se asigura clientului
posibilitatea retragerii de numerar din contul
deschis in euro la ghiseul bancii sale.
Depunere de numerar in contul clientului

19

Depuneri de
numerar in
contul clientului

Depunere de
numerar

20

Depuneri de
numerar in alt
cont

Depunere de
numerar

K

Incasari
interbancare

Serviciu oferit de prestatorul de servicii de
plata prin care se asigura clientului
posibilitatea alimentarii cu numerar a contului
sau deschis in lei.
Serviciu oferit de prestatorul de servicii de
plata prin care se asigura clientului
posibilitatea alimentarii cu numerar a contului
in lei al unei alte persoane.
Furnizorul incaseaza bani pentru un client al
bancii dintr-un cont deschis la un alt prestator
de servicii de plata, in baza instructiunilor
acesteia din urma.
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Nr.
crt.

Categorie de
servicii/servicii
semnificative

Servicii
semnificative
(denumirea
comerciala din
oferta Telekom
Banking)

21

Incasari
interbancare in
lei

Incasari in Lei

22

Incasari
interbancare in
euro

Incasari in valuta de
la alte banci

11

Definitie

Furnizorul incaseaza bani pentru un client al
bancii dintr-un cont deschis la un alt prestator
de servicii de plata, in baza instructiunilor
acesteia din urma.
Furnizorul incaseaza bani pentru un client al
bancii dintr-un cont deschis la un alt prestator
de servicii de plata, in baza instructiunilor
acesteia din urma.

