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Regulamentul Campaniei promoționale „Achiziționează un Pachet de cont curent cu card de debit Visa 
Inspire Gold de la Intesa Sanpaolo Bank și fă-ți planurile de vacanță!” 

 
Campania promoțională „Achiziționează un Pachet de cont curent cu card de debit Visa Inspire Gold de 
la Intesa Sanpaolo Bank și fă-ți planurile de vacanță!” de achiziție a Pachetelor de cont curent și card de debit 
Visa Inspire Gold oferite de Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA (“Banca”), denumită în 
continuare „Campania”, se va derula în condițiile prevăzute în prezentul document: 

 
 Secțiunea 1 - Organizatorul campaniei 
1.1 Organizatorul Campaniei „Achiziționează un Pachet de cont curent cu card de debit Visa Inspire Gold 
de la Intesa Sanpaolo Bank și fă-ți planurile de vacanță!” este Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania 
SA, instituție de credit, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Șoseaua Nicolae 
Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa Est și Aripa Vest, etaj 6, Sector 1, Cod poştal 011141 - 
Telefon: 004 0723 620 492, Fax: 004 0371 611 461, Website: www.intesasanpaolobank.ro - E-mail: 
headoffice@intesasanpaolo.ro - Capital social 1.216.639.410 Lei – Număr de ordine în Registrul Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Bucureşti J40/2449/2015, Cod Unic de Înregistrare RO 8145422 - Număr de înregistrare 
în Registrul Instituţiilor de Credit RB-PJR-02-032/18.02.1999, (denumită în continuare “Banca”). 

 
 Secțiunea 2 - Durata Campaniei, aria de desfașurare și produsele participante 
2.1 Campania se va desfășura pe întreg teritoriul României, în perioada 10.10.2022 -25.11.2022, urmând a fi 
organizată și desfășurată în unitățile Băncii și pe site-ul “www.intesasanpaolobank.ro” (unde se pot afla detalii 
despre Campanie), conform mecanismului Campaniei (Secțiunea 3 din prezentul Regulament). 
2.2 În situația în care Banca decide să scurteze/să prelungească Campania, acest fapt va fi adus la cunoștința 
participanților prin publicarea informației pe site-ul “www.intesasanpaolobank.ro” sau prin afișare la unitățile 
teritoriale, cu cel puțin 1 zi înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. 
2.3 Produsele participante la Campanie sunt Pachetele de cont curent ce includ un card de debit Visa Inspire 
Gold, denumite comercial: 
a) Oferta tranzacțională Plus; 
b) Ofertă tranzacțională Premium. 
2.4 Prezentul Regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. 
2.5 Pentru detalii privind Campania, participanții pot solicita informatii sau pot consulta in mod gratuit, 
prezentul Regulament, după cum urmează: 
a) adresandu-se unităților Băncii; 
b) accesând website-ul Băncii (www.intesasanpaolobank.ro); 
c) apelând serviciul Call Center (serviciu disponibil non-stop) la următoarele numere de telefon: 0800.800.888 
(gratuit din orice rețea de telefonie națională) sau la +40372712194, apelabil la tarif normal, atât din strainătate, 
cât și din România. 

 
Sectiunea 3 - Dreptul de participare. Mecanismul Campaniei 
3.1 La Campanie pot participa toate persoanele fizice care achiziționează unul dintre produsele menționate la 
pct. 2.3 în perioada de desfășurare a Campaniei menționată la pct. 2.1 și care îndeplinesc în mod cumulativ 
următoarele condiții: 
a) respectă condițiile din prezentul Regulament; 
b) nu detin un pachet de cont curent / o ofertă de genul celor incluse în campanie de la Bancă la momentul 
lansării campaniei. 
3.2 Nu pot participa la Campanie salariații Băncii / ai grupului Intesa Sanpaolo și rudele de gradul 1 ale 
acestora. 
3.3 Participarea la Campanie este gratuită. 

 
 Secțiunea 4 – Premiile Campaniei 
4.1 Premiile oferite in cadrul Campaniei constau in: 
a. 1 Voucher de Vacanță, emis de S.C. ETURIA S.R.L. cu specificațiile descrise în Anexa 1 la prezentul 
Regulament. Valoarea netă a acestuia este echivalentul în Lei la cursul BNR din ziua încheierii campaniei al 
sumei de 3.000 euro (treimii euro) cu TVA inclus. Valoarea comerciala a Voucher-ului de vacanta este 
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ehivalentul în Lei la cursul BNR din ziua încheierii campaniei al sumei de 3.000 euro (treimii euro) cu TVA 
inclus. 
b. 10 (zece) Carduri cadou (Vouchere) emise de eMAG (Dante International S.R.L.), condițiile de utilizare a 

acestora fiind descrise în Anexa 1 la prezentul Regulament. Valoarea netă a unui Card cadou este de 600 lei 
cu TVA inclus. Valoarea neta a celor 10 Carduri cadou eMAG este de 6.000 lei cu TVA inclus. 
Valoarea totala netă a tuturor premiilor din Campanie este de 6.000 lei cu TVA inclus și echivalentul în Lei la 
cursul BNR din ziua încheierii campaniei al sumei de 3.000 euro (treimii euro) cu TVA inclus. Valoarea 
comerciala a tuturor premiilor din Campanie este de 6.000 lei cu TVA inclus și echivalentul în Lei la cursul 
BNR din ziua încheierii campaniei al sumei de 3.000 euro (treimii euro) cu TVA inclus. 

 
 Secțiunea 5 - Condiții de acordare a premiilor 
5.1 Clienții eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 
a) Să fi respectat condițiile menționate în prezentul Regulament al Campaniei; 
b) Să fi respectat și îndeplinit toate condițiile de participare enumerate la art. 3 al prezentului Regulament; 
c) Să dețina unul dintre pachetele de cont curent mentionate la pct. 2.3 a) și b), la momentul acordării 
premiului; 
d) Să nu fi intervenit decesul clientului anterior tragerii la sorți; 
e) Să nu existe dovezi sau suspiciuni de fraudă; 
f) Să dețină un număr de telefon valabil sau o adresă de email valabilă, înregistrate în sistemul informatic al 
Organizatorului; 
g) Să nu fi câștigat un alt premiu în cadrul prezentei Campanii. 
5.2 Verificarea întrunirii condițiilor de eligibilitate prezentate la art 5.1 de mai sus, necesare acordării 
premiilor, se va face în perioada 28.11.2022- 02.12.2022. In cazul în care nu îndeplinește condițiile de 
eligibilitate, clientul desemnat câștigător în urma tragerii la sorți va pierde dreptul de a solicita premiul câștigat, 
iar premiul va fi acordat primei Rezerve generate prin extragere aleatorie. 
5.3 Fiecare câștigător trebuie să confirme acceptarea premiului, în caz contrar, premiul va fi acordat uneia din 
Rezerve, în ordinea extragerii. 

 
 Secțiunea 6- Tragerea la sorți a câștigătorilor și acordarea premiilor 
6.1 Modalitatea aleasă de Organizator pentru desemnarea câștigătorilor premiilor acordate în prezenta 
Campanie este tragerea la sorți electronică, care va fi efectuată în mod aleatoriu. Organizatorul va organiza o 
singură tragere la sorți, pentru toate premiile acordate în cadrul Campaniei. 
6.2 La tragerea la sorți electronică vor participa clientii care îndeplinesc condițiile de la Art 3. 
6.3 Tragerea la sorți electronică se desfășoară în conformitate cu legile și reglementările din România și va 
avea loc pe data de 05.12.2022. 
6.4 Tragerea la sorți electronică pentru premiile din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de 
calculator cu distribuire și extragere aleatorie (ex www.random.org), care va selecta câstigatorii si rezervele 
dintr-o bază de date ce conține toate înscrierile valide în Campanie. 
6.5 Participanții la Campanie vor fi desemnați Câștigători sau Rezerve, cu garantarea caracterului aleatoriu, 
dupa cum urmeaza: 
- Primul (1) este extras Câștigătorul pentru premiul de tip „Voucher de Vacanta”, stabilit prin tragere la sorți 
electronică; 
- Următorii 5 (cinci) sunt extrași Rezervele pentru premiile de tip „ Voucher de Vacanta”, stabilite prin tragere 
la sorți electronică; 
- Primii 10 (zece) sunt extrași Câștigătorii pentru premiul de tip „Card Cadou eMAG”, stabiliți prin tragere la 
sorți electronică; 
- Următorii 20 (douazeci) sunt extrași Rezervele pentru premiile de tip „ Card Cadou eMAG”, stabilite prin 
tragere la sorți electronică. 
6.6 Fiecare participant poate câștiga un singur premiu. 
6.7 Organizatorul va contacta telefonic Câștigătorii premiilor, precum și Rezervele extrase în cazul în care 
câștigătorii inițiali nu sunt validați sau nu pot fi contactați. Rezervele vor fi contactate în ordinea extragerii. 
6.8. Organizatorul se obligă să-i contacteze telefonic pe câștigătorii premiilor în termen de maxim 15 zile 
lucrătoare de la data extragerii pentru a-i anunța și informa de modul în care vor intra în posesia premiilor. 
Acest termen poate fi depășit în situații mai presus de diligențele Organizatorului. În cazul în care Câștigătorii 
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nu pot fi contactați din diverse motive (ex: lipsă număr de telefon, în afara ariei de acoperire, număr de telefon 
invalid sau incorect înregistrat) pentru o perioadă de 2 zile lucrătoare sau refuza premiul atribuit, se vor apela 
în ordinea extragerii Rezervele. Contactarea telefonică se face doar la numărul de telefon disponibil în sistemul 
informatic al Organizatorului. 
6.9 Acordarea premiilor se va face în perioada 12.12.2022-13.01.2023. 
6.10 Organizatorul nu oferă nicio garanţie pentru produsele oferite ca premii şi nu va despăgubi câştigătorul 
în cazul unor probleme în exploatarea acestora, inclusiv dacă acestea se referă la distrugerea premiului, 
imposibilitatea de folosire, alte daune auxiliare, vătămări corporale etc. 
6.11 Dacă premiul nu va putea fi acordat în urma tragerii la sorți din diverse motive, el va ramane la dispoziția 
Organizatorului. 
6.12 Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane și nu se poate schimba cu contravaloarea 
în bani. 
6.13 Orice alte cheltuieli neprecizate ca reprezentând premiu, nu intra în sarcina Organizatorului și vor fi 
suportate de către câștigător. 
6.14 Organizatorul nu oferă niciun fel de garanție pentru produsele oferite ca premii, câștigătorul va continua 
relația comercială cu producătorul/furnizorul premiului. 
6.15 După primirea premiului constând în Voucher-ul de vacanță Eturia sau a Cardului cadou eMAG, 
castigătorul va continua relaţia comercială cu emitentul voucher-ului. Este posibil ca deţinerea şi folosirea 
voucherului cadou să presupună respectarea unor condiţii, prin urmare este recomandat câştigătorului să le 
verifice înainte de acceptarea premiului. Acceptarea premiului Campaniei, presupune că a luat cunoştinţă de 
şi a acceptat existenţa acestor condiţii. 
6.16 Existența sau aparitia până la data acordării premiilor a oricărei cauze care ar duce la pierderea dreptului 
câștigătorilor de a beneficia de premii, nu va crea nicio obligație de compensare, despăgubire sau de altă natură 
în sarcina Organizatorului. 
6.17 Organizatorul va face publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate prin publicarea acestora pe 
site-ul Organizatorului, respectiv https://www.intesasanpaolobank.ro/. 

 

 Secțiunea 7- Taxe si impozite 
7.1 Banca se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru 
veniturile constând in premiile acordate câștigătorilor in conformitate cu articolele 108-110 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IV „Impozitul pe venit”. 
7.2 Orice alte obligații de natură fiscala sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă 
a câștigătorului. De la data livrării premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin 
câștigătorului/proprietarului. 

 
 Secțiunea 8- Legea aplicabilă. Litigii 
8.1 Eventualele neînțelegeri apărute între Bancă și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă, 
iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești de la sediul 
Băncii. 
8.2 Legea aplicabilă este legea română. 
8.3 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite în atenția Biroului Satisfacția 
clienților la următoarea adresă: Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania SA – Cladirea America House, 
Aripa Est si Vest, Sos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 6, Sector 1, Cod Poștal 01114, București, România sau 
pe adresa de email: customer.support@intesasanpaolo.ro în termen de maxim 7 zile de la data încheierii 
Campaniei. După această dată, Banca nu va mai lua în considerare nicio reclamație. 

 
 Secțiunea 9 - Întreruperea/încetarea Campaniei 
9.1 Campania va putea fi întreruptă sau va putea înceta înainte de termen în caz de forță majoră și/sau caz 
fortuit (așa cum acestea sunt definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Băncii. În situația apariției vreunuia 
din aceste cazuri, Banca va anunța participanții pe website-ul Băncii (www.intesasanpaolobank.ro) si prin 
afișare la unitățile teritoriale. 
9.2 Campania va fi intrerupta sau va inceta si in cazul in care se decide astfel prin hotărâre a instanței de 
judecat, sau prin acte ale unor autorități publice competente. 
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9.3 Pentru situațiile avute în vedere la pct. 9.1 și pct. 9.2, Banca nu mai are nicio obligație către participanți cu 
privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretenții. 

 
 Secțiunea 10 - Prelucrarea datelor personale 
10.1 Banca prelucrează datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata 
si le colecteaza in scopuri determinate, explicite si legitime, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în 
materia protecției datelor cu caracter personal. Datele personale obtinute de Banca sunt prelucrate folosind 
instrumente manuale, electronice si automate, intr-un mod care sa le asigure securitatea si confidentialitatea, 
ca parte a activitatii sale, in scopul furnizarii de servicii financiar bancare si de executare a contractelor la care 
clientul (participantul) este parte, pentru respectarea prevederilor legislației naționale și UE și/sau pentru 
realizarea interesului legitim al operatorului de date cu caracter personal (Banca). 
10.2 Banca prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la Campanie în scopul desfășurării 
Campaniei (cum ar fi organizarea și desfășurarea, desemnarea și validarea câștigătorilor, acordarea premiilor) 
în temeiul interesului sau legitim, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, precum și în temeiul îndeplinirii 
obligațiilor sale legale (cum ar fi obligații fiscale, obligații de publicitate, obligații de arhivare etc.). 
10.3 Participanții se pot opune în orice moment înscrierii lor automate în Campanie la momentul achiziționarii 
oricărui produs inclus în Campanie sau prin prezentarea și solicitarea acestui lucru în orice unitate teritorială a 
Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau prin transmiterea unei cereri urmând pașii descriși în 
Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal de pe site-ul Băncii, 
https://www.intesasanpaolobank.ro, secțiunea Protecția Datelor. 
10.4 Transmiterea de comunicări privind alte acțiuni desfăsurate în viitor de Organizator sau transmiterea de 
comunicări cu privire la ofertele Organizatorului, și ale Grupului Intesa Sanpaolo se va face doar în baza 
consimțământului participanților. 
10.5 Participanții pot opta în orice moment să nu mai primească comunicări comerciale, prin prezentarea și 
solicitarea acestui lucru în orice unitate teritorială a Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau prin 
transmiterea unei cereri urmand pasii descrisi in Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
de pe website-ul Bancii, https://www.intesasanpaolobank.ro, sectiunea Protectia Datelor. 
10.6 Participanții la Campanie beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter 
personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor 
(dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, 
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri 
si dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și/sau 
instanțelor competente, în măsura în care consideră că este necesar. 10.7 Pentru mai multe detalii privind 
activitățile de prelucrare și modul de exercitare a drepturilor, participanții pot consulta Informarea privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal de pe website-ul Bancii, https://www.intesasanpaolobank.ro, secțiunea 
Protecția Datelor, sau pot contacta Banca la adresa de e-mail: dpo@intesasanpaolo.ro. 

 

 Secțiunea 11- Alte prevederi 
11.1 Participanții vor respecta necondiționat și în mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. În cazul 
în care Banca constată neîndeplinirea și/sau nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul Regulament, își 
rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau 
plăți. 
11.2 Banca își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca aceste modificări să intre în 
vigoare după anunțarea prealabilă a participanților pe site-ul www.intesasanpaolobank.ro și/sau prin afișare la 
unitățile teritoriale. Anunțul se va face de către Bancă cu cel puțin 1 zi înainte de intrarea în vigoare a 
modificărilor. 
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Anexa 1 - Specificații și condiții de utilizare a premiilor 

 
1. Voucher de Vacanță 

Câștigătorul își alege o excursie din lista de excursii disponibilă la partenerul Băncii S.C. ETURIA 
S.R.L. la finalul campaniei. Valoarea excursie trebuie sa fie egală sau mai mare cu valoarea 
voucherului de vacanță, respectiv 3.000 euro (echivalentul in Lei la cursul BNR din ziua încheierii 
campaniei, cu TVA inclus). În cazul în care valoarea excursiei este mai mare decât valoarea 
voucherului de vacanță, diferența de sumă va fi achitată de câștigător. Excursia se va desfășura în 
perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2023. 
Valoarea voucherului de vacanță nu poate fi preschimbată în bani. 

 
 

2. Cardul cadou eMAG 
•Pentru a putea fi utilizat, trebuie să fie în perioada de valabilitate; 
•Este valabile până la data de 23.11.2023, fără posibilitatea de prelungire; 
•Poate fi utilizat o singură data pe o singura comanda; 
•Valoarea achiziției trebuie sa fie egală sau mai mare cu valoarea cardului cadou pentru a putea utiliza 
întreaga valoarea a cardului cadou. Dacă valoarea achiziției este mai mică decât valoarea cardului 
cadou, diferența nu se reporteaza; 
• Se poate cumula și cu alte promoții sau vouchere deținute/achiziționate de pe site-ul eMAG; 
• Se poate aplica pentru toate produsele active în site-ul eMAG, mai puțin pe categoriile: Asigurări și 
Rovigniete, Produse din aur/argint si materiale pretioase, Carduri Cadou, Cartele PrePaid, 
Tutun&Tigari; 
•În cazul returnării produsului/produselor achitate cu card cadou, se va primi un nou cod, care va avea 
valoarea egală cu valoarea cardului cadou aplicat pe produsul/produselor care a fost returnat. Noul cod 
va fi disponibil atât în contul de client, secțiunea Vouchere&Carduri cadou, cât și prin e-mail. 
•Valoarea cardului cadou nu poate fi preschimbată în bani. 
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PLUS TRANSACTIONAL OFFER 

OFERTA TRANZACŢIONALĂ PLUS 

 
Tip Comision 
Fee type 

Oferta 
Tranzacţională 

Transactional 
offer 

Costuri standard 
Standard costs 

Comision de administrare lunară un cont curent in LEI 
Monthly administration fee for one LEI current account zero 4 LEI 

Comision de administrare lunară un cont curent in EURO 
Monthly administration fee for one EURO current account zero 4 LEI 

Comision de administrare lunară serviciu I-B@nk 
Monthly administration fee for I-B@ank service zero Echiv. 2 EURO 

Comision de emitere card de debit principal Visa Inspire Gold 
LEI (Domestic) 
Issuing fee Visa Inspire Gold LEI principal debit card (Domestic) 

 
zero 

 
150 LEI 

Comision anual de administrare card de debit principal Visa 
Inspire Gold LEI (Domestic) 
Annual administration fee for Visa Inspire Gold LEI principal debit card 
(Domestic) 

 
zero 

 
150 LEI 

Comision la retrageri de la orice bancomat de pe teritoriul 
României 

  Fee for ATM withdrawals from any bank in Romania  

 
zero 

 
0,50% + 2,5 LEI 

Comision lunar serviciu transmitere alerte via SMS/e-mail 
Monthly fee for SMS/e-mail alerts service zero 4 LEI 

 
Comision plăţi electronice interbancare in LEI 
Fee for electronic interbank payments in LEI 

 
zero 

5 LEI (plati/payments < 
50.000 LEI) 

11 LEI (plati/payments 
  ≥ 50.000 LEI)  

Comision plăţi electronice interbancare în EURO – transfer SEPA 
Fee for electronic interbank payments in EURO - SEPA transfer zero Echiv. 5 LEI 

Opţional: 
Optional: 
Comision de emitere card de debit principal Visa Inspire Gold 
EUR (Package) 
Issuing fee Visa Inspire Gold EUR principal debit card (Package) 
Comision anual de administrare card de debit principal Visa 
Inspire Gold EUR (Package) 
Yearly administration fee for Visa Inspire Gold EUR principal debit card 
(Package) 
Comision analiza Credit Nevoi Personale LEI 
Analysis fee Personal Loan LEI 
Comision analiza Descoperit Autorizat de Cont LEI 
Analysis fee Overdraft LEI 
Comision analiza Credit pentru Investitii Imobiliare LEI 

  Analysis fee Mortgage Loan LEI  

 
 

15 EURO 
 

15 EURO 
 

zero 

zero 

zero 

 
 

30 EURO 
 

30 EURO 
 

200 LEI 
 

100 LEI 
 

600 LEI 
 

Comisionul lunar de administrare al ofertei tranzacţionale PLUS este zero, în condiţiile în care, în luna 
respectivă, încasezi sau depui numerar prin conturile curente dechise la Banca Comercială Intesa 
Sanpaolo România SA cel puțin 1.000 LEI şi efectuezi cel puţin o plată electronică sau cu cardul de debit 
inclus în ofertă. În caz contrar, comisionul lunar de administrare al ofertei tranzacţionale PLUS este 
în valoare de 20 LEI/lună. 
The monthly administration fee for PLUS transactional offer is zero, if, in the respective month, the incoming payments and cash 
deposits in your current accounts opened with Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA are higher than or equal to 1.000 LEI 
and you perform at least one electronic payment or one payment with the debit card included in the offer. Otherwise, the monthly 
administration fee for PLUS transactional offer is 20 LEI / month. 
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 TERMENII ŞI CONDIŢIILE OFERTEI TRANZACŢIONALE PLUS 

Perioada 
de 
valabilitate 

1. Condiţiile tarifare preferenţiale sunt valabile până la data renunţării de către client 
la oferta tranzacţionala PLUS, renunţare notificată Băncii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiţiile 
tarifare 
specifice 

2. Comisionul de administrare lunară al ofertei tranzacţionale PLUS se va percepe pe 
întreaga perioadă de valabilitate a ofertei. Clienţii care nu au deţinut un cont curent 
la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA în luna calendaristică 
premergătoare datei la care au achiziţionat oferta sunt exceptaţi de la plata 
comisionului de administrare lunară al ofertei aferent lunii calendaristice în care au 
achiziţionat oferta tranzacţională PLUS. 

3. Comisionul de administrare lunară al ofertei tranzacţionale PLUS va fi achitat în 
ultima zi lucrătoare a lunii, din conturile curente în LEI, iar în cazul în care nu există 
disponibil în conturile în LEI, comisionul se va achita, prin debitare automată a 
conturilor curente în valută, prin efectuarea schimbului valutar în LEI, la cursul BNR 
din ziua perceperii comisionului. 

4. Comisionul de administrare lunară al ofertei tranzacţionale PLUS nu va fi perceput în 
cazul în care, în luna respectivă, încasările şi depunerile de numerar în conturile 
curente deschise la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA sunt în valoare 
de cel puţin 1.000 LEI si clientul efectuează cel puţin o plată electronică sau cu 
cardul de debit inclus în ofertă (se consideră data efectuării plăţii). În caz contrar, 
comisionul lunar de administrare al ofertei tranzacţionale PLUS este în valoare de 20 
LEI/lună. 

5. Serviciul de transmitere alerte via SMS/e-mail include unul dintre canalele de 
comunicare: SMS sau e-mail. Pentru accesarea ambelor canale de comunicare 
este necesară achiziţia unui al doilea abonament, cu costuri standard. Este 
necesară activarea a cel puţin unui tip de alerte. Serviciul de transmitere alerte via 
SMS este disponibil pentru numerele de telefon din UE, Marea Britanie, Groenlanda, 
Islanda, Liechtenstein, Republica Moldova, Norvegia. 

6. Opţional, pe perioada în care deţine oferta tranzacţională PLUS, clientul poate 
beneficia de un card de debit principal Visa Inspire Gold în EUR, cu comisioane de 
emitere şi administrare anuală preferenţiale. După închiderea ofertei tranzacţionale 
PLUS se vor percepe comisioanele standard pentru cardul de debit principal Visa 
Inspire Gold în EUR. 

7. In oferta tranzacţională PLUS sunt incluse exclusiv comisioanele aferente plăţilor 
efectuate din conturile curente incluse în oferta tranzacţională PLUS. Nu sunt incluse 
în oferta tranzacţională PLUS comisioanele pentru plăţile urgente în EURO SEPA și 
plăţile transfrontaliere în LEI. 

8. Taxele şi comisioanele aferente produselor, serviciilor şi tranzacţiilor care nu sunt 
incluse în oferta tranzacţională PLUS vor fi cele standard, conform Listei privind 
Costurile Standard ale Băncii. 

Modul de 
calcul al 
încasărilor 
şi 
depunerilor 
în conturile 
curente 

9. Încasările și depunerile de numerar în baza cărora se poate excepta plata 
comisionului de administrare al ofertei tranzacţionale PLUS se calculează pentru luna 
calendaristică în curs, în ultima zi lucrătoare a lunii, luând în calcul şi depunerile de 
numerar şi încasările intrabancare şi interbancare în lei şi valută în conturile curente 
deschise la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, excluzând transferurile 
între conturile proprii deschise la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, 
lichidările de depozite, schimburile valutare sau utilizările 

  din creditele acordate de Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA.  
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 PLUS TRANSACTIONAL OFFER TERMS AND CONDITIONS 

Validity 
period 

1. The preferential costs are valid until the cancelation of the PLUS transactional offer by the client, cancelation 
notified to the Bank . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specific cost 
terms 

2. The monthly administration fee of the PLUS transactional offer will be charged for the entire validity period of 
the offer. The clients who didn’t own a current account with Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA 
in the calendaristic month prior to the date of aquiring the offer are not charged the monthly administration 
fee of the offer for the calendaristic month in which they aquired PLUS transactional offer. 

3. The monthly administration fee of the PLUS transactional offer will be charged on the last working day of the 
month from the current accounts in LEI; in case there are no available funds in the LEI accounts, the fee will be 
automatically charged from the foreign currency current accounts (EURO, USD, GBP, CHF), by foreign 
exchange to LEI, at the NBR exchange rate on the day of the collection. 

4. The monthly administration fee for PLUS transactional offer will not be charged if, in the respective month, the 
incoming payments and cash deposits in the current accounts opened with Banca Comercială Intesa 
Sanpaolo România SA are higher than or equal to LEI 1.000 and the client performs at least one electronic 
payment or one payment with the debit card included in the offer (payment date is taken into consideration). 
Otherwise, the monthly administration fee for PLUS transactional offer is 20 LEI / month. 

5. SMS/e-mail alerts service includes one of the communication channels: SMS or e-mail. In order to have access 
to both communicatuon channels, a second subscription is required, with standard costs. It is necessary to 
activate at least one type of alert. SMS alerts service is available for mobile phone numbers from EU, United 
Kingdom, Greenland, Iceland, Liechtenstein, Moldova, Norway. 

6. Optionally, for the period the client holds PLUS transactional offer, the client can benefit of a Visa Inspire Gold 
EUR principal debit card with preferential issuing and yearly administration fees. After closing PLUS transactional 
offer, standard fees will be charged for the Visa Inspire Gold EUR principal debit card. 

7. In PLUS transactional offer are included exclusively the commissions related to the payments performed from 
the current accounts included in PLUS transactional offer. The commissions related to urgent payments in EURO 
(SEPA) and cross-border payments in LEI are not included in PLUS transactional offer. 

8. Fees and commissions related to products, services and transactions that are not included in PLUS transactional 
offer will be the standard ones, according to the Bank's List of Standard Costs. 

Calculation 
of incoming 
payments 
and cash 
deposits in 
current 

  account  

9. Incoming payments and cash deposits on which the payment of the monthly administration fee of PLUS 
transactional offer is waived are calculated for the current calendaristic month on the last working day of the 
month, taking into account the cash deposits and intrabank and interbank incomings in LEI and foreign 
currency, excluding transfers between own accounts opened with Banca Comercială Intesa Sanpaolo 
România SA, deposits liquidations, currency exchanges or disbursements from loans granted by Banca 
Comercială Intesa Sanpaolo România SA. 
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OFERTA TRANZACŢIONALĂ PREMIUM 
PREMIUM TRANSACTIONAL OFFER 

 
Tip Comision 
Fee type 

Oferta 
Tranzacţională 
Transactional offer 

Costuri standard 
Standard costs 

Comision de administrare lunară un cont curent in LEI 
Monthly administration fee for one LEI current account zero 4 LEI 

Comision de administrare lunară un cont curent in EURO 
Monthly administration fee for one EURO current account zero 4 LEI 

Comision de administrare lunară serviciu I-B@nk 
Monthly administration fee for I-B@ank service zero Echiv. 2 EURO 

Comision de emitere card de debit principal Visa Inspire 
Gold LEI (Zero) 
Issuing fee Visa Inspire Gold LEI principal debit card (Zero) 

 
zero 

 
150 LEI 

Comision anual de administrare card de debit principal 
Visa Inspire Gold LEI (Zero) 

  Annual administration fee Visa Inspire Gold LEI principal debit card (Zero)  

 
zero 

 
150 LEI 

Comision la retrageri de la orice bancomat din lume 
Fee for ATM withdrawals from any bank in the world zero 0,50% + 2,5 LEI 

Comision lunar serviciu transmitere alerte via SMS/e-mail 
Monthly fee for SMS/e-mail alerts service zero 4 LEI 

 
Comision plăţi electronice interbancare în LEI 
Fee for electronic interbank payments in LEI 

 
zero 

5 LEI (plati/payments < 
50.000 LEI) 

11 LEI (plati/payments 
≥ 50.000 LEI) 

Comision plăţi electronice interbancare în EURO – transfer 
SEPA 
Fee for electronic interbank payments in EURO - SEPA transfer 

 
zero 

 
Echiv. 5 LEI 

 
Comision plăţi pe suport hârtie interbancare în LEI 
Fee for paper based interbank payments in LEI 

 
zero 

15 LEI (plati/payments 
< 50.000 LEI) 

21 LEI (plati/payments 
≥ 50.000 LEI) 

Comision plăţi pe suport hârtie interbancare în EURO – 
transfer SEPA 

  Fee for paper based interbank payments in EURO - SEPA transfer  

 
zero 

 
Echiv. 15 LEI 

Comision plăţi pe suport hârtie intrabancare în LEI 
Fee for paper based intrabank payments in LEI zero 10 LEI 

Comision plăţi pe suport hârtie intrabancare în valută 
Fee for paper based intrabank payments in foreign currency zero Echiv. 2 EURO 

Opţional: 
Optional: 
Comision de emitere card de debit principal Visa Inspire 
Gold EUR (Package) 
Issuing fee Visa Inspire Gold EUR principal debit card (Package) 
Comision anual de administrare card de debit principal 
Visa Inspire Gold EUR (Package) 
Yearly administration fee Visa Inspire Gold EUR principal debit card 
(Package) 
Comision analiza Credit Nevoi Personale LEI 

 
 

15 EURO 
 

15 EURO 
 

zero 

 
 

30 EURO 
 

30 EURO 
 

200 LEI 
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Analysis fee Personal Loan LEI 
Comision analiza Descoperit Autorizat de Cont LEI 
Analysis fee Overdraft LEI 
Comision analiza Credit pentru Investitii Imobiliare LEI 

  Analysis fee Mortgage Loan LEI  

zero 

zero 

 
100 LEI 

 
600 LEI 

Comisionul lunar de administrare al ofertei tranzacţionale PREMIUM este zero, în condiţiile în care, în 
luna respectivă, încasezi sau depui numerar prin conturile curente dechise la Banca Comercială Intesa 
Sanpaolo România SA cel puțin 4.000 LEI şi efectuezi cel puţin o plată electronică sau cu cardul de debit 
inclus în ofertă. În caz contrar, comisionul lunar de administrare al ofertei tranzacţionale PREMIUM 
este în valoare de 40 LEI/lună. 

The monthly administration fee for PREMIUM transactional offer is zero, if, in the respective month, the incoming payments and 
cash deposits in your current accounts opened with Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA are higher than or equal 
to 4.000 LEI and you perform at least one electronic payment or one payment with the debit card included in the offer. 
Otherwise, the monthly administration fee for PREMIUM transactional offer is 40 LEI / month. 

 
 TERMENII ŞI CONDIŢIILE OFERTEI TRANZACŢIONALE PREMIUM 

Perioada 
de 
valabilitate 

1. Condiţiile tarifare preferenţiale sunt valabile până la data renunţării de către client 
la oferta tranzacţionala PREMIUM, renunţare notificată Băncii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiţiile 
tarifare 
specifice 

2. Comisionul de administrare lunară al ofertei tranzacţionale PREMIUM se va percepe 
pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei. Clienţii care nu au deţinut un cont 
curent la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA în luna calendaristică 
premergătoare datei la care au achiziţionat oferta sunt exceptaţi de la plata 
comisionului de administrare lunară al ofertei aferent lunii calendaristice în care au 
achiziţionat oferta tranzacţională PREMIUM. 

3. Comisionul de administrare lunară al ofertei tranzacţionale PREMIUM va fi achitat în 
ultima zi lucrătoare a lunii, din conturile curente în LEI, iar în cazul în care nu există 
disponibil în conturile în LEI, comisionul se va achita, prin debitare automată a 
conturilor curente în valută, prin efectuarea schimbului valutar în LEI, la cursul BNR 
din ziua perceperii comisionului. 

4. Comisionul de administrare lunară al ofertei tranzacţionale PREMIUM nu va fi 
perceput în cazul în care, în luna respectivă, încasările şi depunerile de numerar în 
conturile curente deschise la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA sunt 
în valoare de cel puţin 4.000 LEI si clientul efectuează cel puţin o plată electronică 
sau cu cardul de debit inclus în ofertă (se consideră data efectuării plăţii). În caz 
contrar, comisionul lunar de administrare al ofertei tranzacţionale PREMIUM este în 
valoare de 40 LEI/lună. 

5. Serviciul de transmitere alerte via SMS/e-mail include unul dintre canalele de 
comunicare: SMS sau e-mail. Pentru accesarea ambelor canale de comunicare 
este necesară achiziţia unui al doilea abonament, cu costuri standard. Este 
necesară activarea a cel puţin unui tip de alerte. Serviciul de transmitere alerte via 
SMS este disponibil pentru numerele de telefon din UE, Marea Britanie, Groenlanda, 
Islanda, Liechtenstein, Republica Moldova, Norvegia. 

6. Opţional, pe perioada în care deţine oferta tranzacţională PREMIUM, clientul poate 
beneficia de un card de debit principal Visa Inspire Gold în EUR, cu comisioane de 
emitere şi administrare anuală preferenţiale. După închiderea ofertei tranzacţionale 
PREMIUM se vor percepe comisioanele standard pentru cardul de debit principal 
Visa Inspire Gold în EUR. 

7. In oferta tranzacţională PREMIUM sunt incluse exclusiv comisioanele aferente plăţilor 
efectuate din conturile curente incluse în oferta tranzacţională PREMIUM. 

  Nu sunt incluse în oferta tranzacţională PREMIUM comisioanele pentru plăţile 
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 urgente în EURO SEPA și plăţile transfrontaliere în LEI. 

8. Taxele şi comisioanele aferente produselor, serviciilor şi tranzacţiilor care nu 
sunt 
incluse în oferta tranzacţională PREMIUM vor fi cele standard, conform Listei 
privind Costurile Standard ale Băncii. 

Modul de 
calcul al 
încasărilor 
şi 
depuneril 
or în 
conturile 
curente 

9. Încasările și depunerile de numerar în baza cărora se poate excepta plata 
comisionului de administrare al ofertei tranzacţionale PREMIUM se 
calculează pentru luna calendaristică în curs, în ultima zi lucrătoare a lunii, 
luând în calcul şi depunerile de numerar şi încasările intrabancare şi 
interbancare în lei şi valută în conturile curente deschise la Banca 
Comercială Intesa Sanpaolo România SA, excluzând transferurile între 
conturile proprii deschise la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, 
lichidările de depozite, schimburile valutare sau utilizările 
din creditele acordate de Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA. 

 
 PREMIUM TRANSACTIONAL OFFER TERMS AND CONDITIONS 

Validity 
period 

1. The preferential costs are valid until the cancelation of the PREMIUM transactional offer by the client, 
cancelation notified to the Bank . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specific cost 
terms 

2. The monthly administration fee of the PREMIUM transactional offer will be charged for the entire validity period 
of the offer. The clients who didn’t own a current account with Banca Comercială Intesa Sanpaolo România 
SA in the calendaristic month prior to the date of aquiring the offer are not charged the monthly administration 
fee of the offer for the calendaristic month in which they aquired PREMIUM transactional offer. 

3. The monthly administration fee of the PREMIUM transactional offer will be charged on the last working day of 
the month from the current accounts in LEI; in case there are no available funds in the LEI accounts, the fee will 
be automatically charged from the foreign currency current accounts (EURO, USD, GBP, CHF), by foreign 
exchange to LEI, at the NBR exchange rate on the day of the collection. 

4. The monthly administration fee for PREMIUM transactional offer will not be charged if, in the respective month, 
the incoming payments and cash deposits in the current accounts opened with Banca Comercială Intesa 
Sanpaolo România SA are higher than or equal to LEI 4.000 and the client performs at least one electronic 
payment or one payment with the debit card included in the offer (payment date is taken into consideration). 
Otherwise, the monthly administration fee for PREMIUM transactional offer is 40 LEI / month. 

5. SMS/e-mail alerts service includes one of the communication channels: SMS or e-mail. In order to have access 
to both communicatuon channels, a second subscription is required, with standard costs. It is necessary to 
activate at least one type of alert. SMS alerts service is available for mobile phone numbers from EU, United 
Kingdom, Greenland, Iceland, Liechtenstein, Moldova, Norway. 

6. Optionally, for the period the client holds PREMIUM transactional offer, the client can benefit of a Visa Inspire 
Gold EUR principal debit card with preferential issuing and yearly administration fees. After closing PREMIUM 
transactional offer, standard fees will be chatged for the Visa Inspire Gold EUR principal debit card. 

7. In PREMIUM transactional offer are included exclusively the commissions related to the payments performed 
from the current accounts included in PREMIUM transactional offer. The commissions related to urgent 
payments in EURO SEPA and cross-border payments in LEI are not included in PREMIUM transactional offer 

8. Fees and commissions related to products, services and transactions that are not included in PREMIUM 
transactional offer will be the standard ones, according to the Bank's List of Standard Costs. 

Calculation 
of incoming 
payments 
and cash 
deposits in 
current 

  account  

9. Incoming payments and cash deposits on which the payment of the monthly administration fee of PREMIUM 
transactional offer is waived are calculated for the current calendaristic month on the last working day of the 
month, taking into account the cash deposits and intrabank and interbank incomings in LEI and foreign 
currency, excluding transfers between own accounts opened with Banca Comercială Intesa Sanpaolo 
România SA, deposits liquidations, currency exchanges or disbursements from loans granted by Banca 
Comercială Intesa Sanpaolo România SA. 

 

http://www.intesasanpaolobank.ro/
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