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ANEXA 1 LA CONTRACTUL PENTRU EMITEREA ȘI UTILIZAREA UNUI CARD DE 
CREDIT– CONDIȚII SPECIFICE LA CONTRACTUL PENTRU EMITEREA ȘI 

UTILIZAREA UNUI CARD DE CREDIT 

nr….... / data….............….. 

 

Nr. Descriere Mastercard Standard 
 

I. Costuri aferente emiterii si utilizarii cardului ca mijloc de plata 

1 Taxă de emitere card principal 15 Lei* 
2 Taxă de emitere card suplimentar 13 Lei* 
3 Taxă lunară de  administrare card principal 25 Lei 
4 Taxă lunară de  administrare card suplimentar 15  Lei 
5 Taxă extras de  cont lunar 0 Lei 
6 Taxă reemitere card 15  Lei 
7 Comision interogare sold ATM-urile băncii 0 Lei 
8 Comision utilizare card la POS-uri unităților altor bănci** 3% din  suma retrasă + 5 Lei 
9 Comision retragere numerar linie de credit la unitățile 

teritoriale ISPRO (caserie)** 
0 Lei 

10 Comision utilizare ATM-urile băncii** 2% din  suma retrasă + 4 Lei 
11 Comision utilizare ATM-uri din Romania (altele decat ale 

băncii)** 
3% din  suma retrasă + 5 Lei 

12 Comision utilizare ATM-uri internaționale** 3% din  suma retrasă + 5 Lei 
 

II. Costuri aferente Liniei de credit 

13 Comision de analiză 0 Lei 
14 Compensație în cazul rambursării anticipate 0 Lei 
15 Taxe poștale de transmitere a notificărilor 0 Lei 
16 Cheltuieli de urmărire, judecată și executare În funcție de grila de costuri și 

tarife practicate de organele de 
urmărire, judecată și execuție 

17 Cost înscriere-radiere în RNPM (Lei/contract)*** În funcție de grila de costuri 
practicată de operatorul 

RNPM*** 
 

III. Comisioane unice pentru servicii prestate la cererea Deținătorului de card 

18 Comision/refuz la plată nejustificat 20  Lei 
 

IV. Dobânzi 

19 Dobândă curentă 0% 
20 Dobândă aferentă descoperitului de cont neautorizat 12% 
21 Dobândă penalizatoare credit restant Dobândă curentă + 2% 
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V. Informații specifice Cardului de Credit 

 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
Suma minimă de plată 

Suma minimă de plată este 
compusă din: 100% din taxe, 

comisioane plus dobânzi 
penalizatore (daca este cazul) și  
5%  din  limita de credit folosită 

(tranzacția efectuată plus 
comisionul aferent tranzacției) 
Data scadentă a sumei minime 
de plată: 15 ale lunii, în fiecare 

lună**** 
Data calculului sumelor de  

plată menționate în extrasul de  
cont: ultima zi a lunii 

23 Perioada solicitată (luni) (Durata contractului de credit) 48 luni 
24 Perioadă de  Grație Maximă pentru Tranzacții sau retrageri 

de numerar 
45 zile 

25 Perioadă de  Grație Maximă 45 zile 
26 Curs de schimb tranzacții carduri BNR + 3% 
27 Limita zilnică tranzacții retragere numerar 2.000 Lei 
28 Limita zilnică tranzacții la comercianți 3.000 Lei 
29 Limita lunară de cheltuială (retrageri numerar+ tranzacții la 

comercianți) 
5.000 Lei 

30 Limită procentuală din linia de  credit care poate fi utilizată 
prin retragere de numerar 

100% 

* 0  lei - dacă se efectuează o tranzacție financiară în termen de 30 de zile  de la activarea/ emiterea cardului. 

** Comision aplicabil și tranzacțiilor quasi cash. 

*** În cazul cardului de credit nu se efectueaza inscrierea la RNPM. 

**** În cazul în care data scadentă este într-o zi nelucrătoare, ultima zi a perioadei de grație se consideră a fi prima zi 
lucrătoare de după această dată. 


