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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 

depunerilor 

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. 

 


