
Valabil din data de 13 decembrie 2021

Banking așa cum trebuie

Tarife [i comisioane 
standard IMM 
[i Profesii Liberale

|]i oferim solu]iile financiare cele mai potrivite 
pentru prosperitatea afacerii tale.



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

Noul Raiffeisen Online/Smart Business: serviciu bancar de internet, disponibil şi printr-o aplicaţie
dedicată, pentru realizarea operaţiunilor bancare

Smart Mobile: serviciu bancar ce utilizează telefonul mobil pentru efectuarea
operaţiunilor bancare printr-o aplicaţie dedicată

Extras Electronic: serviciu de desc`rcare a extrasului de cont \n format electronic

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

SMART TEL: serviciu de tip mesaj SMS pentru ob]inerea anumitor informa]ii bancare

RECOM: Registrul Comer]ului

Plat` intragrup: plat` \n euro instructat` pe Raiffeisen Online/ Smart Mobile, unde banca beneficiarului
face parte din grupul Raiffeisen Bank International

Pl`]i multiple: pl`]i efectuate prin intermediul unei aplica]ii electronice care proceseaz` automat 
fi[iere de pl`]i (ex: pl`]i salarii)

Pl`]i externe \n lei: pl`]i \n lei c`tre conturi deschise la b`nci externe;
sunt comisionate ca plăţi valutare;

OUR: op]iune de comisionare a pl`]ilor \n valut` prin care ordonatorul pl`]ii suport` toate 
comisioanele b`ncilor corespondente, aplicabil` doar \n afara spa]iului european

Tranzac]ie intrabancar`: transferuri \n cadrul Raiffeisen Bank

Tranzac]ie interbancar`: transferuri c`tre ter]e b`nci

Cont dormant: cont f`r` activitate \n ultimele 6 luni

EPOS: dispozitiv electronic pentru acceptare la plat` a cardurilor

Plata SEPA: plata în euro către ţări incluse în sistemul SEPA ( Single Euro Payments Area);
lista ţărilor poate fi consultată accesând urmatorul link:
https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html

Plata Non-SEPA: plata în euro către ţări din afara sistemului SEPA
sau plata în valută diferită de euro, indiferent de ţară

Start-up: Companie cu maxim 12 luni de la data înfiinţării

Tariful este aplicabil persoanelor juridice cu cifra de afaceri mai mic` de 5 milioane euro [i companiilor f`r` cifr` de afaceri sau f`r` personalitate juridic` (inclusiv Profesii Liberale, PFA, PFI etc).
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Toate Pachetele includ:

24/7 internet & mobile banking

Suport clienţi

Card business de debit

Depuneri numerar în lei nelimitate, la ATM / MFM-uri Raiffeisen

Plăţi inter-bancare în lei, online

Plăţi inter-bancare în euro / USD, online

Încasări interbancare și plăţi cu cecuri, bilete la ordin şi cambii

Retrageri numerar în lei de la orice ATM din România

Cont curent în euro / USD

Tarif preferenţial plăţi electronice în lei interbancare/tranzacţie

(se aplică tranzacţiilor care depășesc numărul de plăţi gratuite din pachet)

Tarif preferenţial plăţi electronice în valută interbancare/ tranzacţie (se aplică 
tranzacţiilor care depășesc numărul de plăţi gratuite din pachet)

Comision lunar de administrare Pachet de cont curent (lei)

Promoţie valabilă la achiziţionarea pachetelor Start, Optim şi 
Extra.

1994929

  PACHETE CONT CURENT IMM
  beneficii lunare
  Oferta valabilă începând cu 8 octombrie 2021 Start Plus Optim Extra

Consilier bancar dedicat
online sau în agenţie

Linie de apel dedicată în call center

Consilier bancar
dedicat online

Linie de apel dedicată în call center

Asistenţă în agenţie 
Prin call center

Asistenţă în agenţie 
Prin call center

Asistenţă în agenţie 
Prin call center

Standard Standard Standard Standard Gold

5 10 Nelimitate Nelimitate

5 10 30 Nelimitate

5 10 30 Nelimitate

2 5 7 10

euro sau USD

5 lei

15 lei plata  SEPA/ 70 lei plata Non - SEPA

euro sau USD

3 luni gratuit
pentru 

clienţii noi

6 luni gratuit
pentru 

clienţii noi

euro şi USD

Cont curent principal și cont de card în lei, 
încasări nelimitate în orice monedă, plăţi intra-bancare în lei şi valuta nelimitate online, plăţi şi încasari intrabancare cu bilete la ordin şi cec-uri

Ultra

Pachete de cont curent Clienţi IMM1.

Comisioanele Caselor de Compensare aplicabile operaţiunilor prin ordin de plată nu sunt incluse în comisionul de tranzacţie afișat. (ex. Transfond)
*Promotia se aplica pentru lunile in care clientul indeplineste conditia de start-up (are mai putin de 12 luni de la infiintare).

11979

Taxa de 
administrare 0 
pentru clientii 

start-up*



Cont Principal 

Cont de card lei

Card de Debit \n lei

Cont curent \n euro/ USD

Canale digitale (Raiffeisen Online/ Raiffeisen Smart Mobile)

|ncas`ri prin OP \n lei şi valută

Pl`]i intrabancare \n lei prin Raiffeisen Online/ Smart Mobile 

Pl`]i interbancare \n lei prin Raiffeisen Online/ Smart Mobile

Pl`]i \n valut` prin Raiffeisen Online (interbancar/ intrabancar)

Tranzac]ii cu instrumente de debit (\ncas`ri [i pl`]i) 

Depuneri numerar \n lei la MFM-uri Raiffeisen Bank 

Retrageri numerar în lei la ATM-uri/MFM-uri Raiffeisen Bank sau

retrageri naţionale la ATM-urile altor bănci

Pachetul Bronze Optim se adreseaz` exclusiv clien]ilor societ`]i comerciale cu cifr` de afaceri [i rulaj creditor anual prin banc` sub 450.000 lei.
Pachetul Esen]ial se adreseaz` exclusiv clien]ilor IMM f`r` cifr` de afaceri / f`r` personalitate juridic`.
Clien]ii cu pachet Platinum pot beneficia la cerere de serviciul gratuit de furnizare rapoarte de cercetare macroeconomic` prin semnarea unui contract specific.

Tarif preferenţial plăţi în valută interbancare/ tranzacţie (se aplică

tranzacţiilor care depășesc numărul de plăţi gratuite din pachet)

Tarif preferen]ial pl`]i în lei interbancare/ tranzacţie (se aplică

tranzacţiilor care depășesc numărul de plăţi gratuite din pachet)

Comision lunar de administrare Pachet de cont curent (lei) 150 400 351005035

15 lei plata SEPA/ 
70 lei plata Non - SEPA

5 lei

0/ nelimitat

 PACHETE CONT CURENT IMM beneficii lunare
  Structura valabilă pentru clienţii care deţin deja aceste pachete.
  Aceste Pachete nu mai fac parte din oferta curentă.

—

—

nelimitat

nelimitat

nelimitat

—

—

nelimitat

—

0/ nelimitat

nelimitat

nelimitat

Bronze Optim

nelimitat

nelimitat

—

nelimitat

0/ nelimitat

—

5

5

Silver

nelimitat

nelimitat

—

0/ nelimitat

10

20

10

Gold

nelimitat

nelimitat

nelimitat

—

5/ nelimitat

20

35

20

Platinum

nelimitat

nelimitat

nelimitat

10/ nelimitat

—

—

nelimitat

Diamond

nelimitat

nelimitat

nelimitat

Pachet Esen]ial
(clien]i IMM f`r`

CA/ PJ)

Pachete de cont curent Clienţi IMM

Comisioanele Caselor de Compensare aplicabile operaţiunilor prin ordin de plată nu sunt incluse în comisionul de tranzacţie afișat. (ex. Transfond)



Cont curent lei \n afara Pachetului / Cont curent suplimentar

Cont curent euro/ USD \n afara Pachetului / Cont curent alt` valut`

Cont dormant

Cont curent aferent card debit

2.1 Administrare lunar` cont curent

2.2 Extrase de Cont (inclusiv pentru conturile de card)

20 lei

5 euro (echiv. lei sau valuta contului)

10 euro (echiv. lei sau valuta contului)

1 euro (echiv. lei)

Raiffeisen Online - gratuit Extras Electronic - gratuit

2.3 Ratele de dobândă aferente conturilor curente

Cont curent cu sold creditor

Cont curent cu descoperit neautorizat (dobândă penalizatoare)

0%

15%

2. CONTURI CURENTE

Comisioanele Caselor de Compensare aplicabile operaţiunilor prin ordin de plată nu sunt incluse în comisionul de tranzacţie afișat. (ex. Transfond)

Prin Ordin de Plată (OP)

3.1 |ncas`ri

3.2 Plăţi prin Ordin de plată

4 lei1 leu

Raiffeisen Online/ Smart Mobile

Intrabancar Interbancar Intrabancar Interbancar

Agen]ie

InterbancarIntrabancar

OP între conturile aceluiași client Gratuit 12 lei- -

2 lei 12 lei20 lei 30 lei

- -
0,10%, min. 70 lei

max. 1000 lei

0,15%, min. 140 lei

max. 2000 lei

Plata lei/ plata SEPA

Plata NON - SEPA

Comision suplimentar urgenţă (interbancar) 250 lei

Comision extern pentru plăţi cu opţiunea OUR 100 lei

Debitare Directă/ Fix Pay 1,5 lei

3. OPERA}IUNI |N lei
ȘI VALUTĂ



  OPERA}IUNI CU NUMERAR 
  LA GHI{EUL B~NCII

5.1 Depuneri numerar1

5.2 Retrageri numerar

Sume peste 15.000 lei/ 5.000 euro neprogramate
cu o zi \nainte/ sume peste valoarea program`rii

Sume programate [i neretrase

1,5%

0,5%

Valut`lei

3 euro/ depunere0,10%, min. 10 lei/ depunere

Valut`lei

1%, min. 3 euro1%, min. 10 lei

Intrabancar Interbancar

Încasări prin instrumente de debit (cecuri, bilete la ordin și cambii) 5 lei 8 lei

Plăţi prin instrumente de debit 5 lei

Instrumente de debit refuzate la plată 25 lei/ instrument

Depozitare instrumente de debit remise la încasare 1,5 lei/ instrument

Anulare instrumente de debit interbancar 10 lei/ instrument

8 lei

Plată de mică valoare (< 50.000 lei) 0,51 lei

Plată de mare valoare (>= 50.000 lei) 6 lei

Încasare instrumente de debit 0,88 lei

Încasare prin debitare directă interbancară 0,51 lei

Comisioanele Caselor de Compensare aplicabile operaţiunilor prin instrumente de debit nu sunt incluse în comisionul de tranzacţie afișat.(ex. Transfond)

1|n cazul depun`torilor PF care nu reprezint` societatea \n rela]ie cu banca se adaug` comisioane aferente segmentului Persoane Fizice.

4. OPERA}IUNI PRIN
INSTRUMENTE DE DEBIT

5.

3.3 Plăţi popriri

Până la 100 lei

Peste 100 lei

2,5 lei/ operaţiune

50 lei/ operaţiune



Depunere numerar la MFM-uri Raiffeisen Bank2

Retragere numerar de la ATM/ MFM Raiffeisen Bank3/ retragere la ATM-uri [i
ghi[ee bancare na]ionale și internaţionale

Comisioane depunere [i retragere numerar

Gratuit

0,4%, min. 1 lei 1,2%, plus 2.5 euro

-

6.2 Carduri de credit Visa Business SILVER Visa Business GOLD

  CARDURI
6.1 Carduri de debit

Tax` anual` administrare card

Visa Business lei Visa Business Euro

50 lei 15 euro

Tax` anual` administrare card (se percepe pentru primul card emis) 60 lei

Retragere numerar la ATM/ MFM Raiffeisen Bank; ATM-uri/ 

retragere la ghișee bancare naţionale și internaţionale
1,5% min. 3 lei

200 lei

Taxă de eliberare extras cont card pe suport hârtie (inclusiv duplicat) 10 lei 10 lei

100 lei 100 leiComision de plată întârziată

Comision pentru retrageri de numerar

7.1 Scrisori de garan]ie

Emitere/ majorare garan]ie cu text standard (banc`)/ prelungirea valabilit`]ii 0,25%, min 50 euro/ trimestru sau fracţiune de trimestru

Emitere/ majorare garan]ie cu text nestandard/ prelungirea valabilit`]ii 0,50%, min 75 euro/ trimestru sau fracţiune de trimestru

Taxă de urgenţă pentru emitere garanţii/ modificări 30 euro

Executare 0,20%, min. 200 euro

Garan]ii emise

2Pentru autentificarea la MFM-uri este necesar card de Debit sau de Credit emis de Raiffeisen Bank. Lista loca]iilor unde sunt amplasate MFM-urile se reg`se[te pe site-ul www.raiffeisen.ro.
3Limita zilnic` de retragere numerar (conform reglement`rilor legale \n vigoare) la ATM/ POS este de 10.000 lei.

6.

7.  ALTE SERVICII



7.2 Diverse

7.3 Canale de plată

Avizare/ majorare 100 euro

Modificări/ anulare 30 euro

Executare 0,10%, min. 75 euro

Scrisori de recomandare/ Confirmare solduri/ 

Confirmare specimen semnătură/ Scrisoare de bonitate/ Alte confirmări

60 euro sau echivalent lei (TVA inclus)

Comision pentru interogare RECOM 30 lei

Duplicate documente (inclusiv extras la cerere/ confirmare de plată) 20 lei / document

Livrare instrumente de debit prin curier (prima livrare lunară este gratuită) 12 lei / transport

Investigaţii documente și tranzacţii mai vechi de 3 luni 15 euro sau echivalent lei

Emitere/ Avizare ordine de plată condiţionate 0,1% min 85 euro

10 lei

Noul Raiffeisen Online/Smart Business, abonament lunar pentru serviciul

inclus in pachetul de cont curent
Gratuit

Raiffeisen Online, abonament lunar pentru clientii care nu detin pachet IMM 40 lei

Raiffeisen Online, token/ inlocuire token 12 euro/ token (se adaugă TVA)

Smart Mobile, abonament lunar în afara pachetelor 5 lei

SmartTel SMS PLUS, cu abonament lunar 0,26 euro/ lună și 0,15 euro/ mesaj SMS recepţionat

SmartTel SMS, fără abonament lunar 0,20 euro/ mesaj SMS recepţionat

Comision de investigaţii/ Anulare/ Returnare/ Modificare:

Plăţi/ Încasări în lei

Plăţi/ Încasări în valută (inclusiv externe în lei și ordine de plată condiţionate) 25 euro

Garan]ii primite

Pentru alte nevoi solicită oferta responsabilului de client dedicat sau în orice agenţie Raiffeisen Bank

Call Center IMM *2000




