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GLOSAR TERMENI
Raiffeisen Online: serviciu bancar de internet pentru realizarea opera]iunilor bancare

Smart Mobile: serviciu bancar ce utilizeaz` telefonul mobil pentru efectuarea opera]iunilor 
bancare printr-o aplica]ie dedicat`

MFM: echipament electronic de tip bancomat multifuncțional cu autentificare în
baza unui card emis de Raiffeisen Bank

RECOM: Registrul Comerțului

Plata intragrup: plata în euro instructată pe Raiffeisen Online/Smart Mobile,
unde banca beneficiarului face parte din grupul Raiffeisen Bank International

Plăți multiple: plăți efectuate prin intermediul unei aplicații electronice care
procesează automat fișierele de plăți (ex: plăți salarii)

Plăți externe în lei: plăți în lei către conturi deschise la bănci externe

OUR: opțiune de comisionare a plăților în valută prin care ordonatorul plății suportă
toate comisioanele băncilor corespondente, aplicabilă doar în afara spațiului european

Tranzacție intrabancară: transferuri în cadrul Raiffeisen Bank

Tranzacție interbancară: transferuri către terțe bănci

EPOS: dispozitiv electronic pentru acceptare la plată a cardurilor
(inclusiv retragere de numerar la ghișeul băncii)
 



1. CONTURI CURENTE

Administrare lunară cont curent (activ sau dormant)

Deschidere cont curent pe suport hârtie (începând cu al doilea cont)

Administrare relație client (lunar sau la închiderea relației contractuale)

Extrase de cont transmise prin SWIFT

Duplicate după documente (inclusiv extras de cont)

5 lei

50 lei

0/50/250/500/1.000/5.000 lei

25 euro/lună/cont sau 85 lei/lună/cont

20 lei/document

Conturi curente

2. OPERAȚIUNI CU NUMERAR

Depuneri la Smart Cashbox Raiffeisen Bank

Depuneri la Multifuncționalele Raiffeisen Bank

4 lei/depunere

0,08% aplicat contului beneficiar

3. OPERAȚIUNI DE ÎNCASĂRI

Lei și valută 0 lei 4 lei

3.1 Încasări prin ordin de plată
Intrabancar                                               Interbancar

Remitere la încasare 5 lei 8 lei

Prezentare pe suport hârtie 50 lei/lună

3.2 Încasări prin instrumente de debit,
plătibile în lei

Încasare (creditare cont) 0 lei Electronic: 0 lei Hârtie: 4 lei

Comisioanele de procesare prin sistemul de compensare SENT (Transfond) nu sunt incluse \n tarifele afi[ate mai sus (vezi capitolul 8)



4.2 Plăți prin instrumente de debit, plătibile în lei

Până la 50.000 lei

Peste 50.000 lei

5 lei

Compensare electronică Compensare hârtie

8 lei

16 lei
8 lei

Intrabancar Interbancar

4.3 Plăți prin Direct Debit/Fix Pay 1,5 lei/plată

4. OPERAȚIUNI DE PLATĂ* Raiffeisen Online/Multicash/MT101

Intrabancare

Interbancare:

2 lei

4.1 Plăți prin ordin de plată

- în lei și SEPA 0,10% min. 25 max. 100 lei

- în valută, non-SEPA 0,13% min. 75 max. 1.000 lei

- plăți Intragrup în euro, banca beneficiarului

face parte din grupul Raiffeisen Bank International

Alte comisioane

0,08% min. 20 max. 80 lei

SPEZE SWIFT - aplicabile plăților non-SEPA

Taxă suplimentară urgentă

Comision extern pentru plăți cu opțiunea OUR

50 lei/plată

250 lei

100 lei

Comisioanele de procesare pentru pl`]ile interbancare \n lei prin sistemul de compensare SENT (Transfond) [i sistemul de decontare REGIS (BNR) sunt incluse \n tarifele
afi[ate mai sus (vezi capitolul 8)



5. SOLUȚII DE ELECTRONIC BANKING

Abonament lunar

(3 token-uri incluse, din care unul pentru administratorul aplicației)

Abonament lunar

Token suplimentar

15 euro

25 euro (TVA inclus)

5 lei

Abonament lunar

Asistență la sediul clientului

50 euro sau echivalent în lei

20 euro/oră sau echivalent

5.1 Raiffeisen Online Plus

5.2 Raiffeisen Smart Mobile

Abonament lunar 85 lei sau 25 euro/punct vamal

5.4 Free-Way - confirmarea plăților către vamă

Implementare/modificare serviciu 30 euro sau 100 lei

Abonament lunar serviciu 10 euro sau 45 lei

5.5 MT 101

5.3 Multicash

6. FINANȚAREA COMERȚULUI

Avizare

Plată

0,10% min. 50 euro max. 500 euro

0,15% min. 30 euro max. 1.500 euro

6.1 Incasso

Incasso simplu (trate, bilete la ordin)



Avizare

Plată

0,10% min. 50 euro max. 500 euro

0,15% min. 30 euro max. 1.500 euro

25 euro

0,10% min. 30 euro max. 500 euro

0,10% min. 50 euro

Modificări/documente returnate neplătite

Eliberarea documentelor “franco de plată”

Eliberarea mărfurilor expediate la ordinul Băncii

Remiterea documentelor pentru plată/acceptare

Remiterea documentelor “franco de plată”

0,15% min. 50 euro max. 500 euro

0,10% min. 30 euro max. 500 euro

25 euroModificări/documente returnate neplătite

6.2 Acreditive documentare

Incasso documentar de import

Incasso documentar de export

Acreditive de import

Acreditive de export

Emitere/majorare/prelungirea valabilității

Plată/negociere/manipulare documente

0,20% pe trimestru sau fracțiune de trimestru,

min. 100 euro/trimestru sau fracțiune de trimestru

0,15% pe trimestru sau fracțiune de trimestru,

min. 100 euro/trimestru sau fracțiune de trimestru

0,20% min. 75 euro

Acceptarea/plata amânată

50 euro
Modificări/comision de discrepanțe/

anulare/returnare documente neplătite

Avizare/majorare/transfer

Confirmare

0,10% min. 75 euro

0,20% min. 75 euro

0,25%/trimestru sau fracțiune de trimestru, min. 100 euro/trimestru

 sau fracțiune de trimestru negociabil în funcție de ratingul băncii emitente

Plată/negociere/manipulare documente

0,15% pe trimestru sau fracțiune de trimestru,

 min. 100 euro/trimestru sau fracțiune de trimestru
Acceptare trate/plată amânată



6.3 Scrisori de garanție

6.4 Conturi de garanție de bună execuție

6.5 Alte comisoane asociate produselor pentru Finanțarea Comerțului

Cesionare Acreditiv

Garanții emise

Garanții primite

30 euroModificări/anulare

Notificare 0,10% min. 75 euro

Modificări ale cesiunii/Anulare 30 euro

Plata \n cadrul cesiunii 0,10% min. 50 euro max. 2.000 euro

Scontare acreditiv

Avizare/majorare 100 euro

Modificare/anulare 30 euro

Executare 0,10% min. 75 euro

Emitere/majorare valoare/prelungire valabilitate/scrisori de garanție
cu text conform standardelor băncii

Emitere/majorare valoare/prelungire valabilitate/
scrisori de garanție cu text nestandard

0,25% pe trimestru sau fractiune de trimestru,
min. 50 euro/trimestru sau fracțiune de trimestru

0,50% pe trimestru sau fracțiune de trimestru,
min. 75 euro/trimestru sau fracțiune de trimestru

Alte modificări; Taxă de urgență pentru emitere/modificare 30 euro

Executare 0,20% min. 200 euro

Deschidere și administrare/prelungire valabilitate/
majorare valoare cont 0,10% pe an sau fracțiune de an, min 60 lei/an sau fracțiune de an

Alte modificări 30 lei

SPEZE SWIFT 10 euro/pagină

Executare 0,10% min 60 lei

Scontare

Negociabil, min. 100 euro/trimestru sau fracțiune de trimestru



Consemnare și confirmare capital social Gratuit

Consultarea bazei de date CIP la eliberarea de cecuri barate 10 lei

Interogarea bazei de date CIP

la cererea clientului prin Raiffeisen Online
Gratuit

Păstrare instrumente de debit (max. 120 zile

de la data prezentării în unitate până la data scadenței)
Gratuit

Anulare instrumente de debit/ordin de plată 10 lei/instrument

Instrumente de debit refuzate la plată 25 lei/refuz

Scrisori de recomandare/confirmări solduri pentru auditori/

verificare specimen de semnături la cererea clientului 
60 euro sau echivalent \n lei (TVA inclus)

Livrare instrumente de debit prin curier (tarif aplicabil \ncepând cu

a doua livrare din cursul unei luni) - pentru operațiile de la pct. 4.2
12 lei

Comision investigații/anulare/modificare plăți/\ncasări/ordin de

plată condiționat/retur \ncasări în valută/plăți externe în lei
25 euro

Investigații documente și tranzacții, mai vechi de 3 luni 15 euro sau echivalent \n lei

7. ALTE SERVICII

Ordine de plată documentare/condiționate - avizare/emitere

Plăți popriri:

- până la 100 lei

- peste 100 lei

0,10% min. 75 euro max. 1.000 euro, plus SPEZE SWIFT

2,5 lei

50 lei

Serviciu



Instrucțiune direct debit interbancar

transmisă băncii (aplicat beneficiarului) 
0,45 lei

Operațiuni de plată instructate prin ordine de plată,

cu valori < 50.000 lei

Operațiuni de plată instructate prin ordine de plată,

cu valori    50.000 lei și/sau urgente, indiferent de valoare

8.2 Comisioane percepute pentru procesare prin sistemul de compensare  SENT per operațiune de încasare în lei prin
      Direct Debit

8. COMISIOANE DE PROCESARE PRIN SISTEMUL DE COMPENSARE SENT (TRANSFOND)/
    SISTEMUL DE DECONTARE REGIS (BNR)

Operațiuni de încasare prin instrumente

de debit în format nou - compensare electronică
0,88 lei

8.3 Comisioane percepute pentru procesare prin sistemul de compensare SENT per plată
      de mică valoare în lei prin ordin de plată

0,51 lei

6 lei≤

8.1. Comisioane percepute pentru procesare prin sistemul de compensare SENT per operațiune de \ncasare \n lei prin
       instrumente de debit

8.4 Comisioane percepute pentru procesare prin sistemul de decontare REGIS per plată de mare valoare
      (≥ 50.000 lei) sau decontate \n regim de urgen]` (indiferent de valoare) în lei prin ordin de plată

Taxă interogare Recom,

la solicitarea clientului PJ pentru deschidere cont/actualizare
30 lei (TVA neaplicabil)

Păstrarea obiectelor de valoare

sau a altor valori posibil de tezaurizat
90 lei/lună + TVA

Transmitere notificare/informații via SWIFT 60 euro, exclusiv TVA



*Pentru cazurile excepţionale prevăzute în CGB la clauza 4.2.1. lit (c), se vor aplica urmatoarele tarife: plăţi intrabancare - 12 lei, plăţi Interbancare în lei și SEPA: 0,20%,  

min. 50 lei - max. 500 lei; plăţi Interbancare în valută, non-SEPA: 0,15%, min. 75 lei - max. 2.000 lei.

**Limita zilnică de cheltuieli prin eliberări de numerar (retrase conform reglementărilor legale în vigoare) la ATM/EPOS este de 10.000 lei.

9. SERVICII DE ACCEPTARE CARDURI

Pentru serviciile de acceptare la plată a cardurilor prin EPOS și/sau e-commerce se va solicita responsabilului de clientelă dedicat

oferta personalizată, \n funcție de obiectul de activitate al companiei.

10. TAXE, COMISIOANE ȘI DOBÂNZI PENTRU ACTIVITATEA DE EMITERE CARDURI

10.1 Carduri de debit persoane juridice VISA Business \n lei VISA Business \n euro

Taxă anuală de administrare card

50 lei

SILVER GOLD
15 euro

Comisioane pentru retrageri numerar**

10.2 Carduri de credit persoane juridice

VISA Business \n lei VISA Business \n euro

Comisioane pentru retrageri numerar** VISA Business Silver VISA Business Gold

VISA Business Silver VISA Business Gold

Retragere numerar de la ATM/MFM Raiffeisen Bank
Retragere numerar de la alte ATM naționale și internaționale
și ghișee bancare naționale și internaționale 0,40% min. 1 leu

0,75% plus 2,50 euro

Retragere numerar la ATM/MFM Raiffeisen Bank
precum și ATM-uri/ghișee bancare naționale și internaționale 1,50% min 3 lei 1,50% min 3 lei

Taxă anuală de mentenanță 60 lei 200 lei

Taxă de regenerare la cerere a raportului

de activitate a contului de Business Credit

Comision plată întârziată

Dobândă Standard

10 lei

100 lei

19,50%

SILVER GOLD

100 lei


