Banca Cooperatistă Progresul Sibiu
Nr./Data :...........................................

Document de informare cu privire la comisioane

Nume şi prenume client, persoană fizică:
Data:

Denumire serviciu

Valoare comision (Lei)
1. Conturi de plăţi (standard)

Deschidere cont de plăţi

10 lei

Administrare cont de
plăţi

3 lei

Comision eliberare extras de
cont de plăţi (pentru luna
anterioară)

GRATUIT

Eliberare duplicat extras de cont de plăţi
•

pentru perioade mai
mici de 3 luni

5 lei

•

pentru perioade mai
mari de 3 luni

10 lei

Închidere cont de plăţi
la cererea clientului

5 lei

Depunere numerar

1.5 lei/operatiune

Depunere numerar
monedă metalică

2% min 2 lei

Retragere numerar

0.5%, min. 1.5 lei pana la 10.000 lei inclusive
0.6% peste 10.000 lei
Pentru retragerile urgente de numerar, se percepe un comision suplimentar
celui standard, de 0.75%
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Transfer credit
(încasări fără numerar)
Transfer de credit
(plăţi fără numerar)

GRATUIT
Nr. Plăţi fără numerar clienţi
crt persoane fizice
1
2
3
4
5
6

Până la 500 lei inclusiv
Între 500 şi 10.000 lei inclusiv
Între 10.000 şi 50.000 lei
inclusiv
Între 50.000 şi 100.000 lei
inclusiv
Între 100.000 şi 500.000 lei
inclusiv
Peste 500.000 lei

Regim
normal/
<50.000 lei
4 lei
5 lei

Regim
urgenţă/
≥50.000 lei
15 lei
15 lei

7 lei

15 lei

25 lei

25 lei

25 lei

25 lei

25 lei

25 lei

Nr.
Tranzacţii intrareţea CREDITCOOP
crt
1 Încasări fără numerar între clienții
aceleași banci cooperatiste
2 Încasări
în
cadrul
rețelei
intercooperatiste (între clienții băncilor
cooperatiste și ai agențiilor, între clienții
băncilor cooperatiste)
3 Plăți fără numerar in cadrul aceleiași

Valoare
comision
Gratuit

Gratuit

Gratuit
bănci cooperatiste
4 Plăţi în cadrul rețelei intercooperatiste (între clienții
băncilor cooperatiste și ai agențiilor, între clienții
băncilor cooperatiste)
5 Până la 100 lei inclusiv
6 Peste 100 lei

1.50 lei
2.50 lei

2. Conturi de plăţi cu servicii de bază
Client (consumator) vulnerabil din punct de vedere financiar
Deschidere cont de plăţi
cu servicii de bază

GRATUIT

Administrare cont de
plăţi cu servicii de bază

GRATUIT

Inchidere cont de plati
cu servicii de bază

GRATUIT

Depunere numerar

GRATUIT

Retragere numerar
Transfer credit

GRATUIT
GRATUIT
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(încasări fără numerar)
Transfer credit
(plăţi fără numerar)

GRATUIT- Primele 10 transferuri de credit pe lună
Încasări interbancare pană în 50.000 1 leu/operaţiune, începând cu cea
lei (inclusiv)
de-a 11 operaţiune
Încasări interbancare peste 50.000
7 lei/operaţiune, începând cu cea
lei
de-a 11 operaţiune

3. Conturi de plăţi cu servicii de bază
Client (consumator) nevulnerabil din punct de vedere financiar
Deschidere cont de plăţi
cu servicii de bază

GRATUIT

Administrare cont de
plăţi cu servicii de bază

GRATUIT

Inchidere cont de plati
cu servicii de bază

GRATUIT

Depunere numerar

GRATUIT

Retragere numerar
Transfer credit
(încasări fără numerar)
Transfer credit
(plăţi fără numerar)

GRATUIT
GRATUIT

GRATUIT- Primele 10 transferuri de credit pe lună
Încasări interbancare până în 50.000 4 lei/operaţiune, începând cu cea
lei (exclusiv)
de-a 11 operaţiune
Încasări interbancare peste 50.000
10 lei/operaţiune, începând cu cea
lei
de-a 11 operaţiune

Prezentul document conţine comisioanele pentru cele mai reprezentative servicii aferente
contului de plăţi şi faptul că sunt furnizate în alte documente informaţii precontractuale şi
contractuale cu privire la toate serviciile.
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