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Raiffeisen Bank S.A. 

1. Contul curent 

Din lista de taxe și comisioane, vor fi eliminate următoarele comisioane:

• Comisionul de retragere numerar la ghișeele Băncii, în lei sau în valută, pentru sume mai 
mari de 15.000 lei, respectiv 5.000 Euro (echivalent în alte valute) care nu au fost programate 
de către client cu cel pu]in o zi înainte. Acesta va fi înlocuit cu un comision pentru sume 
programate și neridicate, așa cum este men]ionat în tabelul de mai jos; 

• Comisionul de procesare în regim de urgen]ă aferent opera]iunilor prin ordin de plată la 
ghișeul Băncii;

• Comisionul aferent reclamării neprimirii de către beneficiar a sumei dispuse pentru plă]i 
interbancare în lei;

• Comisioanele aferente opera]iunilor prin instrumente de debit (cecuri, cambii și bilete la 
ordin);

• Comisioanele aferente consultării în baza de date CIP.

1.1 Opera]iuni cu numerar la ghișeul Băncii 

Comisioanele percepute pentru opera]iuni de retragere numerar, efectuate la ghișeul Băncii, se 
modifică după cum urmează:

RETRAGERE NUMERAR 
LA GHIȘEUL BĂNCII

A. În lei

B. În valută

COMISION VALABIL 
PÂNĂ LA 11.12.2019

COMISION VALABIL 
ÎNCEPÂND CU 12.12.2019

1%, min. 10 lei 

1%, min. 5 Euro 

1,5% flat aplicat la sume mai mari de 

15.000 lei, care nu au fost programate 

de către client cu cel pu]in o zi înainte

Pentru sumele 

programate cu cel 

pu]in 1 zi înainte și 

neridicate în ziua 

programată, mai mari 

de 15.000 lei, 

respectiv 5.000 Euro 

(echivalent în alte 

valute) se va aplica un 

comision de 0,5% 1,5% flat aplicat la sume mai mari de 

5.000 Euro (și alte valute în echiva-

lent), care nu au fost programate de 

către client cu cel pu]in o zi înainte

2%, min. 10 lei

2%, min. 5 Euro

Pentru clien]ii care de]in pachet de cont curent FWR, comisioanele percepute pentru 
opera]iuni de retragere numerar, efectuate la ghișeul Băncii, se modifică după cum urmează:
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A. În lei 1,5% aplicat la sume mai mari 

de 15.000 lei, care nu au fost 

programate de către client cu 

cel pu]in o zi înainte

Sume > 45.000 lei și

 ≤ 150.000 lei

Sume > 150.000 lei

* aplicabil doar pentru sumele programate

** aplicabil doar pentru sumele neprogramate

Sume  ≤ 45.000 lei 0

COMISION VALABIL 
PÂNĂ LA 11.12.2019

RETRAGERE 
NUMERAR 

LA GHIȘEUL BĂNCII

RETRAGERE 
NUMERAR 

LA GHIȘEUL BĂNCII

COMISION VALABIL 
ÎNCEPÂND CU 12.12.2019

1%, min. 10 lei 

B. În valută 1,5% aplicat la sume mai mari 

de 5.000 Euro (și alte valute în 

echivalent), care nu au fost 

programate de către client cu 

cel pu]in o zi înainte

Pentru sumele programate cu cel pu]in 1 zi înainte și 

neridicate în ziua programată, mai mari de 5.000 Euro (și 

alte valute în echivalent) se va aplica un comision de 0,5% 

2%, min. 5 Euro

COMISION VALABIL 
PÂNĂ LA 11.12.2019

COMISION VALABIL 
ÎNCEPÂND CU 12.12.2019

1%, min. 5 Euro 

RETRAGERE 
NUMERAR 

LA GHIȘEUL BĂNCII

0,5%*

2% min. 10 lei

1,5%**

1.2. Opera]iuni de încasări

Comisioanele percepute pentru opera]iunile de încasare sume din contul deschis la alt 

prestator de servicii – încasări interbancare, se modifică după cum urmează:

* Comisionul nu se percepe clien]ilor Titulari de:

a) conturi curente tip “Pachet” începând cu următoarea zi calendaristică după data (i) deschiderii contului curent de tip Pachet (ii) modificării 

contului curent de]inut în cont curent de tip Pachet.

b) conturi curente asociate unui credit (excep]ie fac produsele de credit de tip descoperit de cont (overdraft) și Card de credit).

Încasări interbancare 
în lei*

Încasări interbancare 
în valută*

COMISION VALABIL
PÂNĂ LA 11.12.2019

COMISION VALABIL 
ÎNCEPÂND CU 12.12.2019

5 lei

0 Euro

 0,1% minimum 5 lei maximum 15 lei

ÎNCASARE SUME DIN 
CONTUL DESCHIS LA ALT 
PRESTATOR DE SERVICII – 

ÎNCASĂRI INTERBANCARE
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1.3 Opera]iuni de transfer credit - plă]i

Comisioanele percepute pentru opera]iuni de transfer credit - plă]i, efectuate prin intermediul 
ordinelor de plată, se modifică după cum urmează:

TRANSFER
 CREDIT – 

PLĂŢI PRIN 
ORDIN DE 

PLATĂ

COMISION (RO 
ȘI SM) VALABIL 
ÎNCEPÂND CU 

12.12.2019
COMISION 
VALABIL

 PÂNĂ LA 
11.12.2019

COMISION 
VALABIL 

ÎNCEPÂND CU 
12.12.2019

A. În lei

B. În valută*****

Intrabancar 
între conturile 
aceluiași client

Intrabancar 
între conturile 
aceluiași client

Intrabancar 
între clienţi 
Băncii**

Intrabancar 
între clienţii 
Băncii

Taxa suplimentară 
pentru urgenţă, 
dată de valuta D 
sau D+1

Comision extern 
standard (pentru 
plăţi cu opţiunea 
OUR)

Interbancare**,***

Interbancare****

Externe

COMISION VALABIL 
PÂNĂ LA 11.12.2019

RAIFFEISEN 
ONLINE (RO)

RAIFFEISEN 
SMART 

MOBILE (SM)

AGENŢIILE 
RAIFFEISEN 

BANK

0 lei 0 lei 0 lei

3 lei 3 lei 3 lei

4 lei 4 lei

4 lei

0 lei

3 lei

4 lei

250 lei

100 lei

15 lei

15 lei*

15 lei

15 lei

15 lei

250 lei

100 lei

0,13%, min. 

50 lei, max. 

750 lei

0 Euro

0 Euro

0,10%, min. 

10 Euro max. 

500 Euro, 

plus speze 

SWIFT

50 Euro

20 Euro

0 Euro

0 Euro

0,10%, min. 

10 Euro max. 

500 Euro, 

plus speze 

SWIFT

50 Euro

20 Euro

3 Euro

3 Euro

0,20%, min. 

20 Euro max. 

800 Euro, 

plus speze 

SWIFT

50 Euro

20 Euro

0,13%, min. 

50 lei, max. 

750 lei

7 lei

12 lei

15 lei

0,15%, min. 

50 lei, max. 

1.000 lei
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* Aplicabil pentru formularul standard pe hârtie și pentru formularul electronic (cu cod de bare).

** În cazul plă]ilor efectuate ca urmare a executării unei instruc]iuni de popriri, comunicată Băncii de un organ de execu]ie (judecătoresc/fiscal), 

Banca va percepe, pentru toate aceste plă]i, următoarele comisioane: valori mai mici sau egale cu 100 lei – 2,5 lei; valori mai mari de 100 lei - 

20 lei.

*** În cazul opera]iunilor de transfer credit interbancare în lei < 50.000 lei se adaugă comisionul de procesare prin sistem de compensare a 

plă]ilor interbancare de mică valoare, de 0,51 lei, iar pentru cele ≥ 50.000 lei se adaugă comision de procesare prin sistem de decontare a 

plă]ilor interbancare de mare valoare, de 6 lei.

**** Spezele SWIFT nu se percep opera]iunilor de transfer credit interbancare în Euro, dacă prestatorul de servicii al beneficiarului plă]ii se află 

într-un stat membru UE/SEE (Spa]iul Economic European) și utilizează o schemă de plată SEPA (“zona unică de plă]i în Euro”).

***** Comisionul va fi perceput în valuta contului la cursul BNR.

1.4 Alte servicii

SERVICIU

Speze SWIFT*

COMISION VALABIL 
PÂNĂ LA 11.12.2019

COMISION VALABIL 
PÂNĂ LA 11.12.2019

COMISION VALABIL 
PÂNĂ LA 11.12.2019

COMISION VALABIL 
ÎNCEPÂND CU 12.12.2019

10 Euro/mesaj 50 lei/ mesaj

* Spezele SWIFT nu se percep opera]iunilor de transfer credit interbancare în Euro, dacă prestatorul de servicii al beneficiarului plă]ii se află 
într-un stat membru UE/SEE (Spa]iul Economic European) și utilizează o schemă de plată SEPA (“zona unică de plă]i în Euro”).

6. Modificări ale Contului Curent aferent pachetului de cont curent FWR

Începând din 12.12.2019 are loc modificarea componen]ei beneficiilor atașate contului curent 

de tip Pachet FWR, prin eliminarea dobânzii acordate la soldul creditor al contului curent ce 

are atașată op]iunea/pachetul FWR.  

Dacă ave]i întrebări referitoare la cele comunicate anterior, ne pute]i contacta la numărul de 

telefon *2000 (număr cu tarif normal, apelabil non-stop din orice re]ea din întreaga ]ară), 

online pe raiffeisen.ro, vă pute]i prezenta în orice agen]ie Raiffeisen Bank sau vă invităm să 

contacta]i bancherul dumneavoastră personal.

Cu considera]ie,

Eliza Gheorghe
Manager
Dezvoltare [i Implementare Strategie Clien]i Persoane Fizice




