LISTA DE DOBANZI SI COMISIOANE PENTRU PERSOANE FIZICE
PENTRU SCHIMB VALUTAR ONLINE
COMISIOANE APLICABILE CONTURILOR CURENTE
ADMINISTRATIVE

CONT CURENT SCHIMB VALUTAR ONLINE

Deschidere cont Lei/alte valute
Administrare lunara a contului in Lei/valuta
Administrare lunara platforma Schimb Valutar Online
Inchidere cont in Lei/valuta

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
0,2 Lei/Notificare
(primele 5 notificari sunt gratuite)
Gratuit

Notificari prin SMS
SMS pentru autorizarea tranzactiilor
Extras de cont lunar (in punctele de vanzare dedicate serviciilor
bancare din reteaua Telekom si partenerii selectati sau online)

Gratuit

Extras de cont lunar trimis prin posta

10 Lei

OPERATIONALE
Transferuri
Transfer intre conturi proprii (din conturile Schimb Valutar Online)
– orice valuta
Transfer catre contul altui client al Bancii (intrabancar) – orice
valuta
Transfer National in Lei
Transfer National de mare valoare in Lei
Transfer National/International in Euro (pana la valoarea Pragului
de Transfer)*
Transfer National/International in Euro (peste valoarea Pragului de
Transfer)*
Transfer national/international in alte valute (pana la valoarea
Pragului de Transfer)*
Transfer national/international in alte valute (peste valoarea
Pragului de Transfer)*
Optiunea OUR (adaugat la costul transferului)*
Transfer in valuta urgent pana la valoarea Pragului de Transfer
(adaugat la costul transferului)
Transfer in valuta urgent peste valoarea Pragului de Transfer
(adaugat la costul transferului)
Comision setare ordine de plata repetitive
Incasari

Platforma Schimb
Valutar Online

Contact Center

Puncte de
vanzare

Gratuit

10 Lei

15 Lei

Gratuit

10 Lei

15 Lei

Gratuit
Gratuit

10 Lei
15 Lei

15 Lei
20 Lei

Gratuit

20 Lei

25 Lei

5 Lei

20 Lei

25 Lei

Gratuit

40 Lei

50 Lei

30 Lei

40 Lei

50 Lei

50 Lei

50 Lei

50 Lei

Gratuit

Gratuit

Gratuit

20 Lei

20 Lei

20 Lei

Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit

ALTE SERVICII
Modificari/corectii plati in valuta
Comision administrare poprire
Rata dobanzii datorata de Banca pentru contul curent
Rata dobanzii penalizatoare pentru descoperit de cont neautorizat
datorata de client

Gratuit
30 Lei
0%
20%
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COMISIOANE APLICABILE CARDURILOR
ADMINISTRATIVE
Emitere card
Administrare lunara a cardului
Schimbare cod PIN prin platforma Schimb Valutar Online
Schimbare cod PIN la ATM

CARD PERSONALIZAT IN VALUTA
Gratuit
5 Lei
Gratuit
5 Lei

OPERATIONALE – TRANZACTII NATIONALE

CARD PERSONALIZAT IN VALUTA

Retragere numerar de la orice ATM din tara – prima tranzactie de
retragere la ATM din luna
Retragere numerar de la orice ATM din tara – incepand de la a
doua tranzactie de retragere la ATM din luna
Tranzactii la comercianti
Verificare Sold la ATM
OPERATONALE – TRANZACTII INTERNATIONALE
Retragere numerar de la orice ATM din strainatate – prima
tranzactie de retragere la ATM din luna
Retragere numerar de la orice ATM din strainatate – incepand de la
a doua tranzactie de retragere la ATM din luna
Tranzactii la comercianti
Verificare Sold la ATM

Gratuit
5 Lei
Gratuit
5 Lei
CARD PERSONALIZAT IN VALUTA
Gratuit
20 Lei
Gratuit
5 Lei

Nota: *Banca percepe comisioane de transfer pentru transferurile in valuta pe teritoriul Romaniei sau in afara acesteia, conform
prezentei liste de comisioane.
Atentie: In anumite situatii si pentru anumite valute transferate, bancile corespondente pot percepe comisioane suplimentare.
Aceste comisioane nu sunt percepute de catre Alior Bank care nu poate interveni asupra incasarii acestora. De asemenea pot
exista situații in care banca beneficiarului poate percepe de la beneficiarul transferului comisioane de incasare a sumei
transferate, cazuri in care suma transferata se va diminua cu valoarea acestor comisioane
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NOTE EXPLICATIVE
1.

Acest document cuprinde comisioanele aplicabile persoanelor fizice pentru conturile curente Schimb Valutar Online (SVO) si
Cardurile de debit Schimb Valutar Online.

2.

In prezentul document Banca reprezinta Alior Bank Varsovia S.A. – Sucursala Bucuresti.

3.

In prezentul document, SVO reprezinta Schimb Valutar Online.

4.

Comisionul lunar de administrare al Contului si al Cardului de debit va fi perceput din contul curent, in ultima zi calendaristica
a lunii in care produsul a fost utilizat.

5.

Comisionul pentru transferuri nationale include si comisionul Transfond / Regis, dupa caz.

6.

Transferurile intre conturi proprii privesc transferurile:
a)

dintr-un cont curent SVO in alt cont curent SVO al aceluiasi client sau

b) dintr-un cont curent SVO intr-un Cont Curent al Bancii al aceluiasi client sau
c)

dintr-un Cont Curent al Bancii intr-un cont curent SVO al aceluiasi client.

7.

Transferul de mare valoare reprezinta transferul cu valoare egala sau mai mare de 50.000 Lei.

8.

Valoarea Pragului de Transfer 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.

9.

Pentru ca transferul valutelor sa poata fi realizat sub valoarea Pragului de Transfer, acesta trebuie sa fie realizat folosind una
dintre optiunile de cost BEN sau SHA, astfel cum sunt definite mai jos.

10. Comisionul de transfer pentru plata popririlor pe cont se va aplica pentru fiecare ordin de plata intocmit de Banca pentru
acoperirea sumelor poprite, pe baza adreselor de infiintare poprire primite de Banca.
11. Optiunea OUR este optiunea prin care Clientul acopera contravaloarea tuturor comisioanelor bancare aferente transferului,
inclusiv a comisioanelor percepute de catre bancile intermediare. Valoarea comisionului aferent acestei optiuni de transfer este
fix, indiferent de valoarea transferului.Optiunea OUR nu este disponibila pentru transfer catre beneficiari cu conturi deschise in
state membre UE, Elvetia si statele din SEE.
12. Optiunea BEN este optiunea prin care contravaloarea tuturor comisioanelor bancare aferente transferului, inclusiv cele percepute
de catre bancile intermediare sunt suportate de catre Beneficiarul transferului. Optiunea BEN nu este disponibila pentru transfer
catre beneficiari cu conturi deschise in state membre UE, Elvetia si statele din SEE.
13. Optiunea SHA este optiunea prin care contravaloarea comisioanelor aferente transferului sunt suportate atat de catre platitor cat
si de catre beneficiar.
14. In cazul modificarilor/corectiilor de plati in valuta pentru care bancile corespondente percep un comision, comisionul va fi
platit de client pana la valoarea maxima de 50 EUR.
15. Banca stabileste comisioanele in Lei. Toate comisioanele sunt percepute din contul curent Schimb Valutar Online de Lei.
16. Lista de dobanzi si comisioane pentru persoane fizice pentru Schimb Valutar Online este disponibila pe site-ul Schimb
Valutar Online precum si in punctele de vanzare dedicate serviciilor bancare din reteaua Telekom si partenerii selectati.
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