LISTĂ PRIVIND
COSTURILE
STANDARD ALE
BĂNCII
– Persoane Fizice –
10 noiembrie 2020

CONTURI CURENTE
CONTURI CURENTE

Valoare

Deschidere cont curent standard

Gratuit

Transformare cont deschis în alt tip de cont curent

Gratuit

Modificare specimen de semnătură

Gratuit
Echiv. 4 Lei
(prima lună gratuit)
Gratuit

Administrare lunară cont curent standard
Eliberare extras de cont
Închidere cont

Gratuit
echiv. 2 Euro/lună/contract
(prima lună gratuit)
Gratuit
Abonament: 4 Lei/lună/abonament
SMS-uri/e-mailuri incluse în abonament: 20
SMS suplimentar: 0,4 Lei/SMS
E-mail suplimentar: gratuit

Administrare aplicație I-B@nk
Instalare Mobile Token I-B@nk
Comision transmitere alerte via e-mail sau SMS

OPERAȚIUNI CU NUMERAR

Operațiuni în
valută

Operațiuni în Lei

Depunere numerar în Lei, Euro, USD, GBP, CHF şi HUF (bancnote)
Depunere numerar în monedă metalică*

Gratuit
Gratuit

N/A
1,50% din valoarea
1,50% din valoarea sumei
sumei retrase (min.
retrase
echiv. 5 Euro)
0,10% din suma anunțată și neonorată

Retragere numerar în Lei, Euro, USD, GBP, CHF şi HUF**
Retragere numerar anunțată și neonorată***

Verificare autenticitate bancnote valută (pentru non-clienti)
0,50 Lei/bancnotă verificată
* Se acceptă şi depuneri de monedă metalică în Euro (in denominatii de 1 si 2 Euro) doar pentru rambursarea ratelor de credit.
** Certificatele de depozit, depozitele la termen dedicate pensionarilor, depozitele cu dobândă progresivă şi depozitele cu dobândă
variabilă au comision 0% la retragere în data scadenţei depozitului, dacă retragerea se face în moneda originală a produsului.
Depozitele la termen standard constituite incepand cu data de 13 Iulie 2017 au comision 0% la retragere în data scadentei
depozitului, dacă retragerea se face în moneda originală a produsului. În cazul în care scadenţa este într-o zi nelucrătoare,
comisionul 0% la retragere se aplică în următoarea zi bancară.
*** Orice retragere de numerar care depășește 10.000 Lei sau echivalent/zi/client trebuie anunțată cu 1 zi lucrătoare înainte, iar
orice retragere de numerar care depășește 50.000 Lei sau 5.000 Euro (echivalent pentru valută)/zi/client trebuie anunțată cu 2 zile
lucrătoare înainte. Solicitarea neanunțată se va onora doar în cazul în care există numerar disponibil în unitatea respectivă.

TRANSFERURI - Încasări

Operațiuni în
valută

Operațiuni în Lei

Încasări de la alţi clienţi ai Băncii – circuit intrabancar

Gratuit

Tranzacţii între conturile aceluiaşi Client – circuit intrabancar

Gratuit

Încasări de la clienţii altor Bănci – circuit interbancar
Remitere Cec/Bilet la Ordin/Cambie pentru încasare (circuit inter şi
intrabancar) (Lei/bucată)

Gratuit
2 Lei

Operațiuni
în Lei

TRANSFERURI - Plăți pe suport hârtie

Plăţi către alţi clienţi ai Băncii – circuit intrabancar (Lei sau echiv.
Euro/operaţiune)
Plăţi către clienţii altor Bănci – circuit interbancar (Lei sau echiv.
Euro/operaţiune, în funcţie de suma):
- până la 49.999,99 Lei echiv.
- de la 50.000 Lei echiv.
Comision urgență plată valutară
Comision bancă corespondentă, în cazul plăților transfrontaliere în Lei
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Operațiuni în
Euro catre
țări din
Comunitatea
Europeană
(SEPA)

10 Lei

15 Lei
21 Lei

Plată urgentă Lei/plată urgenta Euro SEPA/plată transfrontalieră Lei

N/A

Operațiuni în
valută non-SEPA,
indiferent de țară
(inclusiv în Euro
catre țări din afara
Comunității
Europene)
echiv. 2 Euro

echiv. 15
Lei

echiv. 21 Lei
N/A
După caz, dacă banca
corespondentă din România
(pe Lei) a băncii beneficiare
din străinatate solicită

0,20% min. echiv. 25
Euro, max. echiv.
1.000 Euro
N/A
echiv. 30 Euro
N/A

comisioane, acestea vor fi
suportate de clienţi

TRANSFERURI - Plăți prin Internet Banking/Prestatori de servicii
de initiere plati (PISP)

Plăţi către alţi Clienţi ai Băncii – circuit intrabancar
Plăţi către clienţii altor Bănci – circuit interbancar (Lei sau echiv.
Euro/operaţiune, în funcţie de sumă):
- până la 49.999,99 Lei echiv.
- de la 50.000 Lei echiv.

Operațiuni în
Euro catre
țări din
Comunitatea
Europeană
(SEPA)

Operațiuni
în Lei

Gratuit

5 Lei

echiv. 5 Lei

11 Lei

Plată urgentă Lei/plată urgenta Euro SEPA/plată transfrontalieră Lei
Comision urgență plată valutară

Comision bancă corespondentă, în cazul plăților transfrontaliere în Lei

Operațiuni în
valută non-SEPA,
indiferent de țară
(inclusiv în Euro
catre țări din afara
Comunității
Europene)

echiv. 11 Lei

0,15% min. echiv. 10
Euro, max. echiv.
600 Euro
N/A

N/A
După caz, dacă banca
corespondentă din România
(pe Lei) a băncii beneficiare
din străinatate solicită
comisioane, acestea vor fi
suportate de clienţi

echiv. 30 Euro

N/A

LIMITE TRANZACȚII PRIN INTERNET BANKING
Limite zilnice

50.000 Lei sau echiv. Euro

Limite lunare

250.000 Lei sau echiv. Euro

PLATĂ PROGRAMATĂ (STANDING ORDER)

Operațiuni în
valută

Operațiuni în Lei

Activare/Modificare la ghișeul băncii

echiv. 2 Lei

Activare/Modificare prin Internet Banking

Gratuit

Plăți programate - circuit intrabancar și interbancar

Idem plăți prin Internet Banking

DIRECT DEBIT
Setare Mandat Direct Debit
Administrare serviciu Direct Debit
Plăți prin Direct Debit - circuit intrabancar și interbancar

Operațiuni în Lei

Operațiuni în
valută

Gratuit

N/A

Gratuit
Idem plăți prin Internet
Banking

N/A

Operațiuni
în Lei

ALTE COMISIOANE

Serviciu de informare cu privire la conturi prin intermediul prestatorilor de
servicii de informare cu privire la conturi (PSIC)
Scrisoare confirmare sold către auditor

Operațiuni în
Euro catre
țări din
Comunitatea
Europeană
(SEPA)

N/A

Operațiuni în
valută non-SEPA,
indiferent de țară
(inclusiv în Euro
catre țări din afara
Comunității
Europene)

Gratuit
echiv. 50 Euro

Eliberare scrisoare de bonitate

100 Lei, TVA inclus

Consultare CIP, CRB, BC (la solicitarea clientului)
Obţinere Certificat Constatator de la Oficiul Registrul Comerţului
(Lei/operaţiune)
Confirmare autenticitate și/sau competență de angajare a semnăturii
Clientului
Instituire adresă de poprire/măsură asiguratorie (Lei/operaţiune)

10 Lei, TVA inclus

Plăţi din cont poprit/indisponibilizat
Încasări în cont poprit/indisponibilizat
Reactivare cont blocat ca urmare a neachitării comisioanelor de
administrare cont
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120% valoare cost
100 Lei
echiv. 17,50 Lei/tip valută/adresă înființare
Idem plăți pe
Idem plăți pe
17,50 Lei
suport hartie
suport hartie
17,50 Lei
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Amendament/investigaţie plată (echiv. Euro/operaţiune) (nu se aplică
pentru plăţi în favoarea băncilor din UE/ EEA*, Elveţia şi Monaco, în
valutele acestor state)

Comision bancă corespondentă, în cazul plăților OUR, în funcţie de
valuta operațiunii

N/A

echiv. 25 Euro

N/A

EUR

20 Euro

USD

40 USD

GBP

20 GBP

CHF

30 CHF

NOK

250 NOK

SEK

200 SEK

DKK

245 DKK

CAD

45 CAD
echiv. 25
Euro
10 Euro

Alte valute
EUR
USD,
CAD,
AUD, JPY
GBP
Revocare/recuperare plată circuit interbancar, în funcţie de valuta
operațiunii

CHF
NOK,
SEK, DKK

Gratuit

echiv. 40
USD
25 GBP
50 CHF
20 Euro

5.000
HUF
PLN
120 PLN
echiv. 30
Alte valute
Euro
Gratuit
HUF

Notificare refuz plată circuit interbancar

Gratuit

Speze SWIFT

N/A

12 Euro

Taxe poştale pentru expedierea documentelor prin curier special (echiv.
echiv. 45 Euro
Euro / operaţiune) – comision debitat la colectarea documentelor
*State ale UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania,
Suedia, Ungaria; State ale EEA: Liechtenstein, Islanda, Norvegia

DESCOPERIT DE CONT NEAUTORIZAT
Dobândă descoperit de cont neautorizat

Lei

Euro

12% p.a.

12% p.a.

PRODUSE ASOCIATE CONTURILOR CURENTE
PLAN DE ACUMULARE
Tip comision

Valoare Lei

Valoare Euro

Deschidere

Gratuit

Administrare

Gratuit

Eliberare lunară extras de cont

Gratuit

Transfer intrabancar în/din Planul de Acumulare

Gratuit

Transfer periodic bancar aferent Planului de Acumulare

Gratuit
0,20% din suma ridicată
0,20% din suma ridicată
min. 1 Leu
min. 1 Euro
min. 150 Lei
min. 100 Euro
max. 10.000 Lei
max. 2.500 Euro
min. 150 Lei
min. 100 Euro
max. 10.000 Lei
max. 2.500 Euro

Retragere numerar
Sumă lunară de economisit
Sold iniţial (de deschidere)
Sold minim de menţinut pe întreaga perioadă de existenţă a Planului de
Acumulare

150 Lei

100 Euro

5 sau 25 ale fiecărei luni, în funcţie de opţiunea
Clientului

Data transferului

TITLURI DE STAT, INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
Tip comision

Valoare

Deschidere cont pentru Titluri de Stat

Gratuit

Cumpărare/vânzare de titluri pe Piaţa Secundară

Gratuit
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Tranzacţionare – FORWARD PE RATA DE SCHIMB (Euro/tranzacţie)

10 Euro

Tranzacţionare pentru ordin limită – FORWARD PE RATA DE SCHIMB
(Euro/tranzacţie)

5 Euro

Mandat – FORWARD PE RATA DE SCHIMB

Gratuit

Tranzacţionare – SWAP PE RATA DE SCHIMB (Euro/tranzacţie)

10 Euro

Penalizare în caz de nedecontare – SWAP PE RATA DE SCHIMB

0,10%

Mandat – SWAP PE RATA DE SCHIMB (Euro/tranzacţie)

Gratuit

Participare la licitaţie/subscripţie pentru Titluri de Stat (Lei/operaţiune)

100 Lei

Operațiuni de plăţi şi/sau încasări derulate prin contul de decontare al
SNCDD (Lei/operaţiune)
Operațiuni de plăţi şi/sau încasări derulate prin contul de decontare al
BVB (Lei/operaţiune)

32,50 Lei
32,50 Lei

ORDIN DE PLATĂ DOCUMENTAR
Tip comision

Valoare

Avizare (Lei, Valută/avizare)

0,10% – min. echiv. 50 Euro

Plată (Lei, Valută/operaţiune)

0,20% – min. echiv. 50 Euro

Amendament (primit/emis)/investigaţii/anulare (echiv. Euro/amendament,
investigaţie sau anulare)

echiv. 25 Euro

INCASSO SIMPLU (instrumente de debit - cecuri, bilete la ordin,
cambii)
Tip comision
Avizare/remitere (valută/operaţiune)

Valoare
0,15% min. echiv. 25 Euro max. echiv. 500 Euro
0,20% min. echiv. 10 Euro max. echiv. 1.000
Euro
echiv. 5 Euro/instrument

Plată (valută/operaţiune)
Returnare cec neplătit

LIMITE ZILNICE AFERENTE TRANZACȚIILOR CU CARDURILE DE
DEBIT VISA INSPIRE
Tip operaţiune

Valoare

Ridicări de numerar ATM (limita zilnică)

5.000 Lei

Tranzacţii la comercianţi (limita zilnică)

7.500 Lei

Limită lunară de cheltuială

50.000 Lei

Curs de schimb tranzacţii carduri

BNR + 3%

LIMITE TRANZACȚIONARE CONTACTLESS

Valoare

Limita maximă a unei tranzacții contactless fără introducerea PIN-ului (valabil
în Uniunea Europeană)
Număr maxim tranzacții contactless consecutive fără introducerea PIN-ului
(valabil în Uniunea Europeană)
Număr maxim tranzacții contactless permise

100 Lei
5
20

Valoare maximă cumulată a tranzacțiilor contactless

7.500 Lei

PACHETE DE CONT CURENT
Taxele și comisioanele aferente produselor, serviciilor și tranzacțiilor care nu sunt incluse în Pachete sunt cele standard, conform Listei
privind Costurile Standard ale Băncii. Pachetele Exclusiv, Lider si Salariul Meu includ doar conturi în Lei și Euro, pachetul Pensia Mea
include doar conturi in Lei. Comisioanele menţionate pentru aceste pachete se aplică doar pentru tranzacţiile în Lei şi Euro. În cazul
în care doriţi să efectuaţi tranzacţii şi în alte valute, trebuie să achiziţionaţi şi conturi standard pentru fiecare valută în parte,
comisionarea acestora efectuându-se în conformitate cu tarifele pentru contul standard.

PACHET EXCLUSIV - Soluţia optimă pentru utilizatorii intensivi de servicii bancare
TIP COMISION PENTRU CARE SE ACORDĂFACILITĂȚI

VALOARE SPECIFICĂ PACHET EXCLUSIV

Conturi incluse

LEI, EUR
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echiv. 29 Lei/lună
(prima lună gratuit)
Pentru fiecare lună calendaristică în care Clientul a
alimentat (depunere numerar sau transfer bancar)
conturile curente EXCLUSIV cu suma de min. 2.000 Lei
(sau echivalent), nivelul comisionului se reduce cu 50%
(respectiv 14,50 echiv. Lei).

Administrare pachet

Administrare aplicație I-B@nk

Gratuit
Lunar până la echiv. 30.000 Lei: Gratuit
Lunar peste echiv. 30.000 Lei: 0,30% din suma retrasă

Retragere numerar Lei și valută
Plăţi pe suport hartie către clienţii altor Bănci – circuit interbancar – în Lei,
în funcţie de sumă:
- până la 49.999,99 Lei echiv.

Gratuit

- de la 50.000 Lei echiv.
Plată pe suport hartie urgentă Lei/plată pe suport hartie transfrontalieră Lei
Plăţi pe suport hartie către clienţii altor Bănci – circuit interbancar – în Euro,
transfer SEPA

10 Lei
10 Lei
Gratuit

Plăţi prin Internet Banking către clienţii altor Bănci – circuit interbancar – în
Lei, în funcţie de sumă:
- până la 49.999,99 Lei echiv.

Gratuit

- de la 50.000 Lei echiv.

5 Lei

Plată prin Internet Banking urgentă Lei/plată prin Internet Banking
transfrontalieră Lei

5 Lei

Plăţi prin Internet Banking către clienţii altor Bănci – circuit interbancar – în
Euro, transfer SEPA

Gratuit

Plăți programate (Standing Order) - circuit intrabancar și interbancar

Idem plăți prin Internet Banking

Plăți prin Direct Debit - circuit intrabancar și interbancar

Idem plăți prin Internet Banking

Speze SWIFT

Gratuit

Emitere card debit principal // (Lei / card emis); comisionul se percepe şi
pentru înlocuirea (reemiterea) cardului la expirarea valabilităţii

Gratuit

Emitere card debit suplimentar // (Lei / card emis); comisionul se percepe şi
pentru înlocuirea (reemiterea) cardului la expirarea valabilităţii

Gratuit

Înlocuire card debit pierdut / furat / deteriorat / demagnetizat / blocat ca
urmare a uitării PIN-ului // (Lei / card înlocuit)

10 Lei

Administrare // (Lei / card)

Gratuit

Extras de cont ATM // (Lei / extras)

Gratuit

Extras de cont - expediere pe canal poştal normal (în România) // (Lei /
extras)

Gratuit

Interogare sold ATM sau POS (Lei / interogare)

Gratuit

Blocare card debit (ex. Card pierdut / furat sau la cerere)

Gratuit

Eliberare numerar ATM propriu

Gratuit

Ridicare numerar ATM CEC Bank

Gratuit

Ridicare numerar ATM Euronet

Gratuit

Ridicare numerar ATM/POS – alte Bănci (intern/extern)

Gratuit

Ridicare numerar ATM/POS aparţinând reţelei INTESA SANPAOLO BANK
(extern)

Gratuit

Tranzacţie comerciant (POS alte Bănci) – intern/extern

Gratuit

Iniţiere nejustificată refuz la plată

20 Lei minim acoperirea costurilor aferente

Pierdere / furt / deteriorare / nereturnare token e-commerce

echiv. 10 Euro

PACHET LIDER - Soluţia optimă pentru persoanele care utilizează frecvent serviciile bancare
TIP COMISION PENTRU CARE SE ACORDĂFACILITĂȚI

VALOARE SPECIFICĂ PACHET LIDER

Conturi incluse

LEI, EUR
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echiv. 6 Lei/lună
(prima lună gratuit)
Pentru fiecare lună calendaristică în care Clientul a
alimentat (depunere numerar sau transfer bancar)
conturile curente LIDER cu suma de min. 300 Lei (sau
echivalent), nivelul comisionului se reduce cu 50%
(respectiv 3 echiv. Lei).

Administrare pachet

Gratuit

Administrare aplicație I-B@nk
Retragere numerar Lei și valută

0,30% din valoarea sumei retrase

Plăţi pe suport hartie către clienţii altor Bănci – circuit interbancar – în Euro,
transfer SEPA

1,50 Euro

Plăţi prin Internet Banking către clienţii altor Bănci – circuit interbancar – în
Lei, în funcţie de sumă:
- până la 49.999,99 Lei echiv.

1 leu

- de la 50.000 Lei echiv.

5 Lei

Plată prin Internet Banking urgentă Lei/plată prin Internet Banking
transfrontalieră Lei

5 Lei

Plăţi prin Internet Banking către clienţii altor Bănci – circuit interbancar – în
Euro, transfer SEPA

Gratuit

Plăți programate (Standing Order) - circuit intrabancar și interbancar

Idem plăți prin Internet Banking

Plăți prin Direct Debit - circuit intrabancar și interbancar

Idem plăți prin Internet Banking

Speze SWIFT

3 Euro

Emitere card debit principal // (Lei / card emis); comisionul se percepe şi
pentru înlocuirea (reemiterea) cardului la expirarea valabilităţii

Gratuit

Emitere card debit suplimentar // (Lei / card emis); comisionul se percepe şi
pentru înlocuirea (reemiterea) cardului la expirarea valabilităţii

5 Lei

Înlocuire card debit pierdut / furat / deteriorat / blocat ca urmare a uitării
PIN-ului // (Lei / card înlocuit)

10 Lei

Administrare // (Lei / card)

Gratuit

Extras de cont ATM // (Lei / extras)

Gratuit

Extras de cont - expediere pe canal poştal normal (în România) // (Lei /
extras)

Gratuit

Interogare sold ATM sau POS (Lei / interogare)

Gratuit

Eliberare numerar ATM propriu

Gratuit

Ridicare numerar ATM CEC Bank

Gratuit

Ridicare numerar ATM Euronet

Gratuit

Ridicare numerar ATM/POS – alte Bănci (intern/extern)

0,50% + 2,50 Lei

Ridicare numerar ATM/POS aparţinând reţelei INTESA SANPAOLO BANK
(extern)

Gratuit

Tranzacţie comerciant (POS alte Bănci) – intern/extern

Gratuit

Iniţiere nejustificată refuz la plată

20 Lei minim acoperirea costurilor aferente

Pierdere / furt / deteriorare / nereturnare token e-commerce

echiv. 10 Euro

PACHET SALARIUL MEU - dedicat salariaţilor care îşi încasează salariul prin Intesa Sanpaolo Bank*
TIP COMISION PENTRU CARE SE ACORDĂFACILITĂȚI

VALOARE SPECIFICĂ PACHET SALARIUL MEU

Conturi incluse

LEI, EUR

Administrare pachet

Gratuit

Administrare aplicație I-B@nk

Gratuit

Retragere numerar Lei și valută

0,30% din valoarea sumei retrase

Plăţi pe suport hartie către clienţii altor Bănci – circuit interbancar – în Euro,
transfer SEPA
Plăţi prin Internet Banking către clienţii altor Bănci – circuit interbancar – în
Lei, în funcţie de sumă:
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1,50 Euro

- până la 49.999,99 Lei echiv.

1 leu

- de la 50.000 Lei echiv.

5 Lei

Plată prin Internet Banking urgentă Lei/plată prin Internet Banking
transfrontalieră Lei

5 Lei

Plăţi prin Internet Banking către clienţii altor Bănci – circuit interbancar – în
Euro, transfer SEPA și în valută non-SEPA

Gratuit

Plăți programate (Standing Order) - circuit intrabancar și interbancar

Idem plăți prin Internet Banking

Plăți prin Direct Debit - circuit intrabancar și interbancar

Idem plăți prin Internet Banking

Speze SWIFT

3 Euro

Emitere card debit principal // (Lei / card emis); comisionul se percepe şi
pentru înlocuirea (reemiterea) cardului la expirarea valabilităţii

Gratuit

Emitere card debit suplimentar // (Lei / card emis); comisionul se percepe şi
pentru înlocuirea (reemiterea) cardului la expirarea valabilităţii

5 Lei

Înlocuire card debit pierdut / furat / deteriorat / blocat ca urmare a uitării
PIN-ului // (Lei / card înlocuit)

10 Lei

Administrare // (Lei / card)

Gratuit

Extras de cont ATM // (Lei / extras)

Gratuit

Extras de cont - expediere pe canal poştal normal (în România) // (Lei /
extras)

Gratuit

Interogare sold ATM sau POS (Lei / interogare)

Gratuit

Eliberare numerar ATM propriu

Gratuit

Ridicare numerar ATM CEC Bank

Gratuit

Ridicare numerar ATM Euronet

Gratuit

Ridicare numerar ATM/POS – alte Bănci (intern/extern)

0,50% + 2,50 Lei

Ridicare numerar ATM/POS aparţinând reţelei INTESA SANPAOLO BANK
(extern)

Gratuit

Tranzacţie comerciant (POS alte Bănci) – intern/extern

Gratuit

Iniţiere nejustificată refuz la plată

20 Lei minim acoperirea costurilor aferente

Pierdere / furt / deteriorare / nereturnare token e-commerce
echiv. 10 Euro
*Pachetul este valabil atâta timp cât salariul este încasat lunar prin contul salariatului deschis la Intesa Sanpaolo Bank, în baza
convenţiei de virare salarii încheiată de angajator cu Banca.

PACHET PENSIA MEA - dedicat pensionarilor care îşi încasează pensia prin Intesa Sanpaolo Bank**
TIP COMISION PENTRU CARE SE ACORDĂFACILITĂŢI

VALOARE SPECIFICĂ PACHET PENSIA MEA

Conturi incluse

LEI
Gratuit

Administrare pachet

Lunar, până la 2.000 Lei: Gratuit

Retragere numerar Lei
Emitere card debit principal // (Lei / card emis); comisionul se percepe şi
pentru înlocuirea (reemiterea) cardului la expirarea valabilităţii
Emitere card debit suplimentar // (Lei / card emis); comisionul se percepe şi
pentru înlocuirea (reemiterea) cardului la expirarea valabilităţii
Înlocuire card debit pierdut / furat / deteriorat / blocat ca urmare a uitării
PIN-ului // (Lei / card înlocuit)

Gratuit
5 Lei
10 Lei

Administrare // (Lei / card)

Gratuit

Extras de cont ATM // (Lei / extras)

Gratuit

Extras de cont - expediere pe canal poştal normal (în România) // (Lei /
extras)

Gratuit

Interogare sold ATM sau POS (Lei / interogare)

Gratuit

Eliberare numerar ATM propriu

Gratuit

Ridicare numerar ATM CEC Bank

0,50% + 2,50 Lei

Ridicare numerar ATM Euronet

0,50% + 2,50 Lei

Ridicare numerar ATM/POS – alte Bănci (intern/extern)

0,50% + 2,50 Lei
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Ridicare numerar ATM/POS aparţinând reţelei INTESA SANPAOLO BANK
(extern)

Gratuit

Tranzacţie comerciant (POS alte Bănci) – intern/extern

Gratuit

Iniţiere nejustificată refuz la plată

20 Lei minim acoperirea costurilor aferente

Pierdere / furt / deteriorare / nereturnare token e-commerce
echiv. 10 Euro
**Pachetul este valabil atâta timp cât pensia este încasată lunar prin contul pensionarului deschis la Intesa Sanpaolo Bank.

PACHET DE BAZĂ - Soluţia optimă pentru utilizatorii nebancarizaţi***
TIP COMISION PENTRU CARE SE ACORDĂFACILITĂȚI

VALOARE SPECIFICĂ PACHET DE BAZĂ

Conturi incluse

LEI sau EUR / USD / CAD / CHF / HUF
echiv. 1,25 Lei/luna

Administrare cont
Retragere numerar Lei și valută
Plăţi pe suport hartie către clienţii altor Bănci – circuit interbancar – în Euro,
transfer SEPA în funcţie de sumă:
- până la 100 Euro
- de la 100,01 la 10.999,99 Euro
- de la 11.000 Euro
Plăţi prin Internet Banking către clienţii altor Bănci – circuit interbancar – în
Euro, transfer SEPA, în funcţie de sumă:

Gratuit

0,75 Euro
1,50 Euro
3 Euro

- până la 100 Euro

0,40 Euro

- de la 100,01 Euro

1 Euro

Speze SWIFT

Gratuit
0,01% pe zi indiferent de valuta in care este deschis
contul (3,65% p.a.)

Dobândă descoperit de cont neautorizat
Emitere card debit principal // (Lei / card emis); comisionul se percepe şi
pentru înlocuirea (reemiterea) cardului la expirarea valabilităţii

Gratuit

Emitere card debit suplimentar // (Lei / card emis); comisionul se percepe şi
pentru înlocuirea (reemiterea) cardului la expirarea valabilităţii

Gratuit

Înlocuire card debit pierdut / furat / deteriorat / blocat ca urmare a uitării
PIN-ului // (Lei / card înlocuit)

10 Lei

Administrare // (Lei / card)

Gratuit

Extras de cont ATM // (Lei / extras)

Gratuit

Extras de cont - expediere pe canal poştal normal (în România) // (Lei /
extras)

Gratuit

Interogare sold ATM sau POS (Lei / interogare)

Gratuit

Blocare card debit (ex. Card pierdut / furat sau la cerere)

Gratuit

Eliberare numerar ATM propriu

Gratuit

Ridicare numerar ATM CEC Bank

Gratuit

Ridicare numerar ATM Euronet

Gratuit

Ridicare numerar ATM/POS – alte Bănci (intern)

Gratuit

Ridicare numerar ATM/POS – alte Bănci (extern)

Gratuit pe teritoriul UE

Ridicare numerar ATM/POS aparţinând reţelei INTESA SANPAOLO BANK
(extern)

Gratuit

Tranzacţie comerciant (POS alte Bănci) – intern/extern

Gratuit

Iniţiere nejustificată refuz la plată

20 Lei minim acoperirea costurilor aferente

Pierdere / furt / deteriorare / nereturnare token e-commerce

echiv. 10 Euro

*** Pachetul DE BAZĂ este destinat clienților persoane fizice care îndeplinesc următoarele condiții:

au reședința în Uniunea Europeană și

nu dețin un cont curent la nicio bancă de pe teritoriul României.

PACHET ECONOM - Soluţia optimă pentru utilizatorii nebancarizaţi cu venituri modeste****
TIP COMISION PENTRU CARE SE ACORDĂFACILITĂȚI

VALOARE SPECIFICĂ PACHET ECONOM
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LEI (element obligatoriu)
Alte valute: EUR, USD, CAD, CHF, HUF
Gratuit

Conturi incluse
Administrare pachet
Administrare aplicație I-B@nk

Gratuit

Retragere numerar Lei și valută
Retragere numerar anunțată și neonorată

Gratuit
Gratuit

Remitere Cec/Bilet la Ordin/Cambie pentru încasare (circuit inter şi intrabancar)

Gratuit

Plăţi pe suport hartie către clienţii altor Bănci – circuit interbancar – în Lei și valută

Gratuit

Plăţi pe suport hartie către alţi clienţi ai Băncii – circuit intrabancar – în Lei și valută

Gratuit

Plăţi prin Internet Banking către clienţii altor Bănci – circuit interbancar – în Lei și valută

Gratuit

Plăţi prin Internet Banking către alţi clienţi ai Băncii – circuit intrabancar – în Lei și valută

Gratuit

Plăți programate (Standing Order) - circuit intrabancar și interbancar

Idem plăți prin Internet Banking

Plăți prin Direct Debit - circuit intrabancar și interbancar

Idem plăți prin Internet Banking

Activare/Modificare plăți programate (Standing Order) la ghișeul băncii

Gratuit

Comision bancă corespondentă, în cazul plăților OUR

Gratuit

Revocare/recuperare plată circuit interbancar

Gratuit

Comision urgență plată valutară

Gratuit

Speze SWIFT

Gratuit
0,01% pe zi indiferent de valuta în care este
deschis contul (3,65% p.a.)

Dobândă descoperit de cont neautorizat
Emitere card debit principal // (Lei / card emis); comisionul se percepe şi pentru
înlocuirea (reemiterea) cardului la expirarea valabilităţii

Gratuit

Emitere card debit suplimentar // (Lei / card emis); comisionul se percepe şi pentru
înlocuirea (reemiterea) cardului la expirarea valabilităţii

Gratuit

Înlocuire card debit pierdut / furat / deteriorat / blocat ca urmare a uitării PIN-ului // (Lei /
card înlocuit)

Gratuit

Administrare // (Lei / card)

Gratuit

Extras de cont ATM // (Lei / extras)

Gratuit

Extras de cont - expediere pe canal poştal normal (în România) // (Lei / extras)

Gratuit

Interogare sold ATM sau POS (Lei / interogare)

Gratuit

Blocare card debit (ex. Card pierdut / furat sau la cerere)

Gratuit

Eliberare numerar ATM propriu

Gratuit

Ridicare numerar ATM CEC Bank

Gratuit

Ridicare numerar ATM Euronet

Gratuit

Ridicare numerar ATM/POS – alte Bănci (intern)

Gratuit pe teritoriul României

Ridicare numerar ATM/POS – alte Bănci (extern)

0,50% + 2,50 Lei

Ridicare numerar ATM/POS aparţinând reţelei INTESA SANPAOLO BANK (extern)

Gratuit

Tranzacţie comerciant (POS alte Bănci) – intern/extern

Gratuit

Iniţiere nejustificată refuz la plată

Gratuit

Pierdere / furt / deteriorare / nereturnare token e-commerce

Gratuit

****Pachetul ECONOM este destinat clienților persoane fizice, vulnerabili din punct de vedere financiar, care îndeplinesc următoarele
condiții:

au reședința în Uniunea Europeană, nu dețin un cont curent la nicio bancă de pe teritoriul României, și
 au un venit lunar care nu depășește echivalentul a 60% din câștigul salarial mediu brut pe economie sau venitul din ultimele 6
luni nu depășește echivalentul a 60% din câștigul salarial mediu brut pe economie.
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LIMITĂRI ORARE PE TIP DE OPERAȚIUNE
privind orarul de procesare și decontare a operațiunilor de plată
PLĂȚI ÎN LEI - NAȚIONALE
Tip operațiune

Plăți interbancare sub
50.000 Lei (standard)

Plăţi interbancare peste
50.000 Lei şi/sau plăţi
urgente (indiferent de
valoare)

Internet Banking
Interval orar
Debitare
Decontare
Primite până
aceeași zi
aceeași zi
la 13:30
Primite între
13:30 – 16:45

aceeași zi

următoarea
zi

Primite după
16:45
Primite până
la 14:15

următoarea
zi

următoarea
zi

aceeași zi

aceeași zi

Primite între
14:15 – 16:45

aceeași zi

următoarea
zi

Primite după
16:45

următoarea
zi

următoarea
zi

aceeași zi

instant
24/7*

Plăţi către conturi
deschise în Intesa
Sanpaolo Bank (circuit
intra-bancar)

Suport hârtie
Interval orar
Debitare
Decontare
Primite până
aceeași zi
aceeași zi
la 13:30
Primite între
următoarea
13:30 – aceeași zi
zi
16:30
Primite până
la 14:15
Primite între
14:15 –
16:30

aceeași zi

aceeași zi

aceeași zi

următoarea
zi

aceeași zi

aceeași zi

PLĂȚI ÎN LEI - INTERNAȚIONALE
Tip operațiune

Plăți standard

Plăți urgente

Internet Banking
Interval orar
Debitare
Primite până
aceeași zi
la 16:00
Primite după următoarea
16:00
zi
Primite până
aceeași zi
la 13:00

Decontare
următoarea
zi
următoarea
zi

Primite între
13:00 – 16:00

aceeași zi

următoarea
zi

Primite după
16:00

următoarea
zi

următoarea
zi

aceeași zi

Suport hârtie
Interval orar
Debitare
Primite până
aceeași zi
la 16:00
Primite după următoarea
16:00
zi
Primite până
aceeași zi
la 13:00
Primite între
13:00 – aceeași zi
16:00
Primite după următoarea
16:00
zi

Decontare
următoarea
zi
următoarea
zi
aceeași zi
următoarea
zi
următoarea
zi

PLĂȚI VALUTĂ
Tip operațiune
Plăți standard

Plăți urgente

Internet Banking
Interval orar
Debitare
Primite până
aceeași zi
la 16:00
Primite după următoarea
16:00
zi
Primite până
aceeași zi
la 13:00
Primite după
aceeași zi
13:00

Plăţi către conturi
deschise în Intesa
Sanpaolo Bank (circuit
intra-bancar)

aceeași zi

Decontare
următoarea
zi
peste 2 zile
aceeași zi
următoarea
zi
instant
24/7*

SCHIMBURI VALUTARE
Schimburi valutare

via Internet
Banking
pe suport
hârtie

15:45**
16:00
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Interval orar
Primite până
la 16:00
Primite după
16:00
Primite până
la 13:00
Primite după
13:00

Suport hârtie
Debitare
aceeași zi

Decontare
următoarea
zi

următoarea
zi

peste 2 zile

aceeași zi

aceeași zi

aceeași zi

următoarea
zi

aceeași zi

aceeași zi

OPERAȚIUNI CU INSTRUMENTE DE DEBIT
Prezentare cecuri, bilete la ordin şi cambii
spre încasare
Asigurare disponibil în vederea acoperirii
instrumentelor de debit primite la plată

circuit interbancar

13:45

circuit intrabancar

16:30

procesate electronic

14:00 a ziLei anterioare compensării

care nu pot fi procesate
electronic

10:00 a ziLei anterioare compensării

OPERAȚIUNI CU NUMERAR LA GHIŞEELE BĂNCII
Depuneri şi retrageri
pe suport
numerar
hârtie
16:30
DEPOZITE
Depozite la termen şi depozite overnight
– constituire şi anulare

via Internet Banking

16:30

pe suport hârtie

16:30

*cu exceptia intervalului orar 19:00-23:00 in zilele lucratoare, iar in ultima zi lucratoare din luna
calendaristica intre orele 19:00-05:00
** intre 15.45 - 9:00 (urmatoarea zi) si in zilele bancare nelucratoare se vor putea face
schimburi valutare prin intermediul I-B@nk in limita de 3.000 echiv.EUR/zi
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