LISTA DE COMISIOANE PENTRU PERSOANE FIZICE
In vigoare din 18 Octombrie 2022

COMISIOANE APLICABILE CONTURILOR CURENTE
ADMINISTRATIVE

CONT CURENT IN LEI/EUR/USD/GBP

Deschidere cont
Administrare lunara a contului - clienti activi*
Administrare lunara a contului
Administrare lunara Internet Banking
Inchidere cont
Notificari prin SMS/email
SMS pentru autorizarea tranzactiilor

Gratuit
Gratuit
3 Lei
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Extras de cont lunar (in punctele de vanzare sau
Internet Banking)

Gratuit

Extras de cont lunar trimis prin posta

10 Lei

OPERATIONALE
Depunere numerar in vederea rambursarii creditului
TRANSFERURI
Transfer intre conturi proprii
Transfer catre contul altui client al Bancii (intrabancar)
Transfer National in Lei – sume mai mici de 50.000 Lei
Transfer National in Lei – sume cu valoare mai mare
sau egala cu 50.000 Lei
Transfer National in Lei – urgent
Transfer in Lei sau in Euro in UE, Elvetia si a statelor
din Spatiul Economic European
Transfer in Euro in afara UE, Elvetiei si a statelor din
Spatiul Economic European
Transfer in Euro - urgent (adaugat la costul transferului
mentionat mai sus)
Transfer in alte valute decat Euro**
Transfer in alte valute decat Euro - urgent (adaugat la
costul transferului mentionat mai sus)
Transfer cu optiunea OUR (adaugat la costul
transferului mentionat mai sus)
Setare ordine de plata repetitive
Incasari in Lei
Incasari in valuta de la alte banci
Comision procesare ordin de plata conditionat emis
Comision procesare ordin de plata conditionat primit

Gratuit

Gratuit
Gratuit
Gratuit

CONTACT
CENTER
10 Lei
10 Lei
10 Lei

PUNCTE DE
VANZARE
15 Lei
15 Lei
15 Lei

Gratuit

15 Lei

20 Lei

10 Lei

15 Lei

20 Lei

Gratuit

10 Lei

15 Lei

5 Lei

20 Lei

25 Lei

10 Lei

15 Lei

20 Lei

30 Lei

40 Lei

50 Lei

20 Lei

20 Lei

20 Lei

50 Lei

50 Lei

50 Lei

Gratuit
Gratuit
5 Lei
-

Gratuit
Gratuit
5 Lei
80 Lei
400 Lei

Gratuit
Gratuit
5 Lei
80 Lei
400 Lei

INTERNET BANKING

ALTE SERVICII
Modificari/ corectii plati in valuta
Comision administrare poprire
Rata dobanzii datorata de Banca pentru contul curent
Rata dobanzii penalizatoare pentru descoperit de cont
neautorizat datorata de client

Gratuit
30 Lei
0%
20%

V17_18102022

* Clienti activi sunt Titularii conturilor care indeplinesc cel putin una din urmatoarele conditii:
• Clientii noi – in primele 3 luni calendaristice de la deschiderea primului cont curent sau
• Clientii care inregistreaza salarii sau alte venituri recurente, in cont (minim 650 Lei in cel putin 2 din ultimele 3 luni)
** Inclusiv transferurile in Lei internationale in afara tarilor UE.

COMISIOANE APLICABILE CONTURILOR CURENTE CU SERVICII DE BAZA
ADMINISTRATIVE

CONT CURENT IN LEI

Deschidere cont
Administrare lunara a contului
Administrare lunara Internet Banking
Inchidere cont
Notificari prin SMS/email

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Extras de cont lunar (in punctele de vanzare sau
Internet Banking)

Gratuit

Extras de cont lunar trimis prin posta

10 Lei

TRANSFERURI
Transfer intre conturi proprii
Transfer catre contul altui client al Bancii (intrabancar)
Transfer National in Lei
Transfer National in Lei – urgent
Transfer National in Lei – de mare valoare
Transfer in Euro in UE, Elvetiei si a statelor din Spatiul
Economic European
Transfer in Euro in alte tari
Transfer in Euro - urgent (adaugat la costul transferului
mentionat mai sus)
Transfer in alte valute decat Euro
Transfer in alta valuta decat Euro - urgent (adaugat la
costul transferului)
Optiunea OUR (adaugat la costul transferului mentionat
mai sus)
Setare ordine de plata repetitive
Incasari in Lei
Incasari in valuta de la alte banci

Gratuit
Gratuit
Gratuit
10 Lei
Gratuit

CONTACT
CENTER
10 Lei
10 Lei
10 Lei
15 Lei
15 Lei

PUNCTE DE
VANZARE
Gratuit
Gratuit
Gratuit
20 Lei
Gratuit

Gratuit

10 Lei

Gratuit

5 Lei

20 Lei

25 Lei

10 Lei

15 Lei

20 Lei

30 Lei

40 Lei

50 Lei

20 Lei

20 Lei

20 Lei

50 Lei

50 Lei

50 Lei

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit
Gratuit

INTERNET BANKING

ALTE SERVICII
Modificari/corectii plati in valuta
Comision administrare poprire

Gratuit
30 Lei
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COMISIOANE APLICABILE CARDURILOR
CARD DE DEBIT
LEI
Gratuit
Gratuit
3 Lei
10 Lei
5 Lei
Gratuit

ADMINISTRATIVE
Livrare card prin curier
Emitere/reinnoire card principal
Administrare lunara a cardului principal
Emitere/reinnoire card suplimentar
Administrare lunara a cardului suplimentar
Schimbare cod PIN prin Internet Banking
Schimbare cod PIN la ATM
prima schimbare
incepand cu a doua schimbare

Gratuit
5 Lei

OPERATIONALE
TRANZACTII NATIONALE
Retragere numerar de la orice ATM din tara – Lei*
Retragere numerar de la orice ATM din tara – Valuta*
Tranzactii la comercianti sau pe internet
Verificare Sold la ATM

CARD DE DEBIT
LEI
Gratuit
Gratuit
Gratuit
5 Lei

OPERATIONALE
TRANZACTII INTERNATIONALE
Retragere numerar de la orice ATM din strainatate
Tranzactii la comercianti sau pe internet
Verificare Sold la ATM

CARD DE DEBIT
LEI
Gratuit
Gratuit
5 Lei

*Banca nu percepe comisioane de retragere numerar la ATM-uri din tara si din strainatate. In anumite tari, pot fi percepute
comisioane suplimentare de catre bancile sau proprietarii ATM-urilor de la care se face retragerea de numerar, pentru folosirea
respectivelor echipamente. Aceste comisioane nu sunt percepute de catre Alior Bank, care nu poate interveni asupra incasarii
acestora.
Atentie: In anumite situatii si pentru anumite valute transferate, bancile corespondente pot percepe comisioane suplimentare.
Aceste comisioane nu sunt percepute de catre Alior Bank care nu poate interveni asupra incasarii acestora. De asemenea pot
exista situații in care banca beneficiarului poate percepe de la beneficiarul transferului comisioane de incasare a sumei
transferate, cazuri in care suma transferata se va diminua cu valoarea acestor comisioane

COMISIOANE APLICABILE PRODUSELOR DE ECONOMISIRE
ADMINISTRATIVE

CONT DE ECONOMII

DEPOZIT LA TERMEN

Deschidere cont
Administrare lunara
Inchidere cont
Modificare parametrii

Gratuit
Gratuit
Gratuit
-

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Extras de cont lunar (in punctele de vanzare sau Internet
Banking)

Gratuit

-

Extras de cont lunar trimis prin posta

10 Lei

-

CONT DE ECONOMII

DEPOZIT LA TERMEN

Gratuit
5 Lei
Gratuit

-

OPERATIONALE
Incasare in Lei
Incasare in valuta de la alte banci
Transfer in conturi proprii
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COMISIOANE APLICABILE OVERDRAFT (DESCOPERIT AUTORIZAT DE
CONT)
Comision analiza dosar
0 Lei
Comision unic pentru servicii prestate la cererea clientului

100 Lei

COMISIOANE APLICABILE CREDITULUI DE NEVOI PERSONALE
Comision analiza dosar
Comision de administrare credit
Comision de rambursare anticipata*:
- daca perioada de timp dintre rambursarea
anticipata si data convenita pentru incetarea
contractului de credit este mai mare de 1 an
-

300 Lei
0 Lei

daca perioada de timp dintre rambursarea
anticipata si data convenita pentru incetarea
contractului de credit este mai mica de 1 an

1%

0.5%

Comision unic pentru servicii prestate la cererea clientului
100 Lei
Taxa de inregistrare aviz garantie imobiliara (in functie de
87,6 Lei
valoarea creditului)
Taxa de modificare aviz garantie mobiliara
65,7 Lei
Taxa de stingere aviz garantie mobiliara
43,8 Lei
* Se percepe numai pentru creditul de nevoi personale cu dobanda fixa.

NOTE EXPLICATIVE
1.

Acest document cuprinde comisioanele aplicabile persoanelor fizice pentru Conturile Curente, Cardurile de debit si produsele de
economisire.

2.

In prezentul document Banca reprezinta Alior Bank S.A. Varsovia – Sucursala Bucuresti.

3.

Comisioanele lunare de administrare ale Conturilor/Cardurilor de debit vor fi percepute in ultima zi calendaristica a lunii in
care produsul a fost utilizat.

4.

Comisioanele pentru transferuri nationale includ comisionul Transfond / Regis, dupa caz.

5.

Conditiile privind incadrarea in categoria de client activ se verifica pentru toti clientii, in fiecare luna, la sfarsitul ultimei zi a
lunii.

6.

Transferurile intre conturi proprii se refera la transferuri:
a)

dintr-un cont curent in alt cont curent al aceluiasi client sau

b) dintr-un cont curent intr-un cont de economii al aceluiasi client sau
c)

dintr-un cont de economii intr-un cont curent al aceluiasi client sau

d) dintr-un cont curent intr-un cont Schimb Valutar Online al aceluiasi client.
7.

Transferurile de mare valoare reprezinta transferurile cu valoare egala sau mai mare de 50.000 Lei.

8.

Comisionul de transfer pentru plata popririlor pe cont se va aplica pentru fiecare ordin de plata intocmit de Banca pentru
acoperirea sumelor poprite, pe baza adreselor de infiintare poprire primite de Banca.

9.

Optiunea OUR este optiunea prin care Clientul acopera contravaloarea tuturor comisioanelor bancare aferente transferului,
inclusiv a comisioanelor percepute de catre bancile intermediare. Valoarea comisionului aferent acestei optiuni de transfer este
fix, indiferent de valoarea transferului. Optiunea OUR nu este disponibila pentru transfer catre beneficiari cu conturi deschise in
state membre UE, Elvetia si statele din SEE.

10. Banca percepe comisioane pentru transferurile in valuta conform prezentei liste de comisioane. In anumite situatii si pentru
anumite valute transferate, bancile corespondente pot percepe comisioane suplimentare. Aceste comisioane nu sunt percepute de
catre Alior Bank care nu poate interveni in procesul de percepere a acestor comisioane. De asemenea, pot exista situatii in care
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banca beneficiarului poate percepe de la beneficiarul transferului comisioane de incasare a sumei transferate, cazuri in care suma
transferata se va diminua cu valoarea acestor comisioane.
11. In cazul modificarilor/corectiilor de plati in valuta pentru care bancile corespondente percep un comision, comisionul va fi
platit de Client pana la valoarea maxima de 50 EUR.
12. Banca stabileste si percepe comisioanele in Lei. In cazul comisioanelor pentru produsele in valuta (conturi, carduri) si serviciile
aferente acestora, Banca va converti sumele, utilizand Ratele de schimb practicate de Banca la data decontarii operatiunii.
13. Card suplimentar: card emis de Banca pe contul curent al Titularului, la cererea acestuia, pe numele unei terte persoane
desemnate de Titularul contului, numit Utilizator de card.
14. Comisionul unic pentru servicii prestate la cererea clientului se aplica pentru serviciile prestate de catre Banca la cererea
clientului, pe durata derularii contractului de credit.
15. Taxa de inregistrare garantie mobiliara este perceputa la momentul acordarii creditului si este transferata de Banca la Registrul
National de Publicitate Mobiliara.
16. Taxa de modificare garantie mobiliara se aplica doar in cazul unor modificari sau completari inscrise in Registrul National de
Publicitate Mobiliara, putand viza descrierea numele/denumirea debitorului ori creditorului, rectificarea oricarei erori materiale
survenite, precum si orice alta modificare reglementata de lege. Taxa se percepe din contul curent al clientului si este transferata
de Banca la Registrul National de Publicitate Mobiliara.
17. Taxa de stingere aviz garantie mobiliara se aplica in cazul in care clientul si-a indeplinit obligatia de plata fata de Banca si ii
solicita acesteia radierea garantiei mobiliare din Registrul National de Publicitate Mobiliara. Taxa se percepe din contul curent
al clientului si este transferata de Banca la Registrul National de Publicitate Mobiliara.
18. Lista de comisioane pentru persoane fizice este disponibila pe site-ul Bancii www.aliorbank.ro incepand cu data de 18
Octombrie 2022.
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