
CC Lista Tarife si Comisioane_2_15.12.2019 

 

  

1 În cazul retragerilor de numerar în străinătate, operatorii ATM-urilor utilizate pot percepe comisioane 

aditionale.  

Înainte de autorizarea tranzactiei, cititi cu atentie mesajele ce apar pe ecranele ATM-urilor pentru a vă 

asigura că ati luat la cunostintă conditiile de eliberare numerar în astfel de cazuri.  

UniCredit Consumer Financing IFN S.A. îşi rezervă dreptul să modifice în orice moment taxele şi 

comisioanele în funcţie de politica sa, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.  

 

  LISTA DE DOBANZI SI COMISOANE 

CARDURI DE CREDIT 
PRINCIPAL PREMIUM PARTENER 

COMISION DE FURNIZARE CARD DE CREDIT- ADMINISTRARE INSTRUMENT DE PLATA 

Card primar 39  Lei anual  200  Lei anual 5 Lei lunar  

Card suplimentar 25  Lei anual 50  Lei anual 0  Lei 

COMISION  DE FURNIZARE CARD DE CREDIT-  EMITERE INSTRUMENT DE PLATA 

Card  primar 39 Lei  0 Lei  0 Lei  

Card suplimentar 0 Lei 

 ALTE COMISIOANE AFERENTE INSTRUMENTULUI DE PLATA  
 

Comision pentru retrageri de numerar în Lei prin 

intermediul dispozitivului POS la ghișeul UniCredit 

Bank SA 
0 Lei 

Comision utilizare ATM in reteaua UniCredit Bank 

S.A 

A Grupului UniCredit din strainatate si Euronet  

din România 

2% 

Comision utilizare ATM în reţeaua altor bănci din  

România si din strainatateˡ 2% +  4  Lei 

Comision tranzactii Quasi-cash/Unique 0 Lei 

Inlocuire card (pierdut, furat, deteriorat, distrus, 

demagnetizat) 
25  Lei 0  Lei 

Tranzactie cash back la POS 1  Leu 

Cost Serviciul „SMS ALERT”  0.2 EUR / SMS 

Comision unic  pentru servicii prestate la cererea 

Detinatorului de Card (Ex.  Emitere card in regim de 

urgenta, livrare card in strainatate, eliberare extras de 

cont pentru cicluri de tranzactionare anterioare mai 

vechi de 3 luni, comunicari solicitate de catre 

imprumutat prin alte mijloace de comunicare decat 

cele agreate, eliberare diverse adrese, eliberarea unei 

adrese în altă limbă decât limba română, expedierea 

unei adrese în original prin curier sau Poşta Română 

cu confirmare de primire sau cu continut declarat, 

altele decat cele furnizate in mod gratuit, conform 

legii, de catre Imprumutator ) 

 

50  Lei 

 

Comision interogare sold (la orice ATM) 0.9  Lei 

COMISION DE ADMINISTRARE CREDIT – PERCEPUT EXCLUSIV PENTRU DEPASIRE 

AUTORIZATA LIMITA DE CREDIT 



 

  

2 

 

 

Comision administrare credit 30 Lei 

  ASIGURARE 

Prima asigurare de viata 
0.5% din valoarea principalului 

utilizat (primă lunară) 

 0.5 % X valoarea Primei 
Tranzacţii X durată Program 
PRE (primă unică) / 
 0.5% din valoarea principal-

ului utilizat (primă lunară) 

Prima anuala asigurare de calatorie  n/a 0  Lei n/a 

RATA DOBANZII  

Procentul anual al dobanzii aplicat la suma utilizata 

din Limita de Credit in cazul rambursarii partiale a 

sumelor utilizate pentru achizitia de bunuri sau servicii 

24.99% 26.99% 

Procentul anual al dobanzii aplicat la suma utilizata 

din Limita de Credit pentru retragerile de numerar 
26.99% 26.99% 

Procentul anual al dobanzii pentru plati la comercianti, 

in cazul rambursarii integrale a sumelor utilizate pana 

la Data Scadentei de Plata + valoarea ratei lunare 

corespunzatoare Programului Plata in Rate cu 0% 

dobanda la comerciantii parteneri  

 

0% 

 

0% 

Rata dobanzii penalizatoare 
27.99% 

(24.99% + 3%) 

29.99% 

(26.99% + 3%) 

Rata anuala dobanzii pentru refinantare 16.99% 

Rata anuala a dobanzii Programul „Prima tranzactie” n/a 36% 

PROGRAM PLATA IN RATE EGALE CU DOBANDA   

Valoarea minima a tranzactiilor pentru a fi inscrise în 

PRE  
300 Lei 

Procentul anual al dobânzii pentru  PRE  

Conform Regulamentului Programului de Plata in Rate 

Egale in vigoare - 16.99%, la data prezentei  

 

Numarul de rate lunare pentru PRE 3 6 12 18 24 30 36 

Numarul de rate lunare pentru Prima Tranzactie in 

PRE 

 

2-60 

Comision pentru rambursare anticipata pentru  PRE 
0% din valoarea rambursata anticipat, conform legii 

 

PROGRAM PLATA IN RATE EGALE FARA DOBANDA   

Posibilitatea de a rambursa tranzactiile efecutate la comerciantii parteneri regasiti pe www.discountry.ro, in rate 

egale cu 0% dobanda.  

 

http://www.discountry.ro/?1009383948483938934

