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Document de informare cu privire 

 la comisioane 

  Denumirea furnizorului contului: UniCredit Consumer Financing IFN SA 

Denumirea contului: Cont destinat exclusiv executării operaţiunilor de plată printr-un 

card de credit UniCreditCard Partener în Lei 

Data:  

● Acest document vă prezintă informații despre comisioanele care se percep pentru utilizarea 

principalelor servicii legate de contul de plăți. Documentul vă va ajuta să comparați aceste 

comisioane cu cele percepute pentru alte conturi. 

● Se pot percepe, de asemenea, comisioane pentru utilizarea serviciilor legate de cont, care nu 

sunt incluse în acest document. Informațiile complete pot fi regăsite atât în “Lista de dobanzi si 

comisioane card de credit” pus la dispoziția dumneavoastră pe site-ul Împrumutătorului, 

www.ucfin.ro, cat si in “Informaţii Standard La Nivel European Privind Cardul De Credit 

Pentru Consumatori”, “Contract de Credit  – Termeni şi Condiţii de Emitere Card de Credit”, 

“Contract de Credit – Dispoziții Specifice Card de Credit”. 

● Un glosar al termenilor utilizați în acest document este disponibil în mod gratuit. 

 

Serviciu Comision 

Servicii de cont generale 
Serviciul nu este disponibil 

 Plăți (cu excepția cardurilor) 
Debitare directă  Serviciul nu este disponibil 

Carduri și numerar 
Furnizarea unui card de credit 

Emiterea unui card de credit   
                                                                                      

0 Lei  

Administrare card de credit 
Lunar:                                                     5 Lei 

Comision anual total:                              60 Lei 

Retrageri de numerar  
Retrageri de numerar în Lei 0 Lei 

Depuneri de numerar  

Depuneri de numerar în contul clientului 0 Lei 

Transfer credit 

Transferuri interbancare în Lei 0 Lei  

Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii 

Încasări interbancare în Lei 0 Lei 

Descoperit de cont și servicii conexe 
 Descoperitul de cont Serviciul nu este disponibil      

Alte servicii 

Ordine  de plată programată Serviciul nu este disponibil 

http://www.ucfin.ro/
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Internet banking  Serviciul nu este disponibil 

Mobile banking [Mobile B@nking - 

serviciu, prin intermediul telefonului 

personal, cu ajutorul căruia: se accesează 

informații despre cardul de credit si limita 

de credit, se vizualizează raportul de 

activitate, se modifica limite de card (limite 

zilnice ATM, POS si internet),  se 

blocheaza/deblocheaza cardul de credit] 

0 Lei 

Înlocuire dispozitiv token [DIGIPASS] Seviciul nu este disponibil 

 

 

 

Data semnării: _____________________                  Împrumutător: UniCredit Consumer 

Solicitant:_________________________  Financing IFN S.A., prin, 

Semnătură _________________________          

             Flavian Cucui 

             Director Vanzari Canal Bancar 
           

 
        

      Ovidiu Zaiu 

               Director Vanzari Canal Nebancar 


