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Acest document vă prezintă informații despre comisioanele care se percep pentru utilizarea
principalelor servicii legate de contul de plati in valuta CHF. Documentul vă va ajuta să
comparați aceste comisioane cu cele percepute pentru alte conturi.
Se pot percepe, de asemenea, comisioane pentru utilizarea serviciilor legate de cont, care nu
sunt incluse în acest document. Informațiile complete pot fi regăsite în „Contractul Cadru
privind Conditiile Generale de Desfasurare a Afacerilor - Persoane Fizice”.
Un glosar al termenilor utilizați în acest document este disponibil în mod gratuit.

Serviciu

Comision

Servicii de cont generale
Administrarea contului
-nu se aplica pentru contul utilizat pentru plata
ratelor lunare in cazul clientilor care solicita
un produs de creditare si conturilor curente
deschise anterior datei 28 octombrie 2019;
-nu se aplica conturilor in valuta in cazul
clientilor care detin pachetul Standard sau Plus
si conturilor in valuta in cazul clientilor care
detin sume in conturile Vista Bank de minim
100 000 LEI sau echivalent in valuta

Lunar: 5 Lei pe luna in CHF echivalent

Comision anual total: 60 Lei in CHF
echivalent

Plăți (cu excepția cardurilor)
Transfer credit
0,20%, minim 5 EUR maxim 150 EUR +
taxa SWIFT pana la 50.000 EUR

Plăți interbancare în CHF
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Serviciu

Comision
0,20%, minim 20 EUR maxim 1.500 EUR +
taxa SWIFT peste 50.000 EUR
Taxa SWIFT 10 EUR

Încasări intrabancare in CHF

0 CHF

Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii
Încasări interbancare în CHF

0 CHF

Carduri și numerar
Furnizarea unui card de debit
Anual: 15 Lei/ echivalent
Administrare card de debit (Valuta)
Comision anual total: 15 Lei/ echivalent
Emiterea unui card de debit

0 CHF

Retrageri de numerar
Retrageri de numerar în valuta CHF de la
ghiseul bancii

0,5% min. 3 EUR

Internet Banking/Mobile Banking
Lunar: 0 CHF

Administrare Internet Banking/Mobile
Banking

Comision anual total: 0 CHF

eToken

0 CHF

Transferuri prin internet banking
Plati Intrabancare in valuta CHF

0 CHF

Plati Interbancare in valuta CHF

0,1%, Min. 5 EUR, Max. 500 EUR + Taxa
SWIFT
Taxa SWIFT – 10 EUR
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