
 

 
 

 LISTA DE DOBÂNZI ŞI COMISOANE  Principal Premium Partener 
Comision anual/ lunar de administrare instrument de plată 

Card primar 
39 Lei 
anual 

 

200 Lei 
anual 

 

5 Lei 
lunar 

Card suplimentar 25 Lei 50 Lei 0 Lei 

Comision pentru emitere instrument de plată 

Card primar 39 Lei 0 Lei 0 Lei 

Card suplimentar 0 Lei 

Comision de administrare credit – perceput exclusiv pentru depăşire autorizată limită de credit 

Comision administrare credit pentru depăşire autorizată limită de credit 30   Lei 
Comisioane tranzacţii 
Comision utilizare ATM în reţeaua UniCredit Bank (inclusiv cele din 
reţeaua Grupului UniCredit) 

2% 
 

Comision utilizare ATM naţional  2% +  4  Lei 

Comision utilizare ATM internaţional  
2,5% + 7  Lei 

 
Comision ghişeu bancar 

Comision tranzacţii quasi-cash 

Înlocuire card (pierdut, furat, deteriorat, distrus, demagnetizat) 25  Lei 0  Lei 
Tranzacţie cash back la POS 1  Leu 
Cost Serviciul „SMS ALERT” 0,2 EUR / SMS 

Comision unic pentru: emitere card în regim de urgenţă 50  Lei 

Comision interogare sold (la orice ATM) 0,9  Lei 

Primă asigurare de viaţă 
0,45% din valoarea 
principalului utilizat 

(primă lunară) 

0,5% X valoarea Primei 
Tranzacţii X durată PRE 
(primă unică)/0,5% din 
valoarea principal-ului 
utilizat (primă lunară) 

Primă anuală asigurare de călătorie n/a 0  Lei n/a 
Rata dobânzii 
Procentul anual al dobânzii aplicat la suma utilizată din Limita de Credit 
(în cazul rambursării parţiale a sumelor utilizate pentru achiziţia de bunuri 
sau servicii) 

24,99% 26,99% 

Procentul anual al dobânzii aplicat la suma utilizată din Limita de Credit 
(pentru retragerile de numerar) 

26,99% 

Procentul anual al dobânzii pentru plăţi la comercianţi (în cazul rambursării 
integrale a sumelor utilizate până la Data Scadenţei de Plată + valoarea 
ratei lunare corespunzătoare Programului Plata în Rate cu 0% dobândă la 
comercianţii parteneri) 

 

0% 

 

Rata dobânzii penalizatoare (la data semnării Contractului) 27,99% 29,99% 

Rata anuală a dobânzii pentru refinanţare 16,99% 

Rata lunară a dobânzii Programul „Prima Tranzacţie” n/a 3% 

Program plata în rate egale cu dobândă 

Valoarea minimă a tranzacţiilor pentru a fi înscrise în PRE 300  Lei 

Procentul anual al dobânzii pentru PRE 16,99% 

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

Numărul de rate lunare pentru Prima Tranzacţie în PRE 2-60 

Comision pentru rambursare anticipată pentru PRE 0% din valoarea rambursată anticipat 

Program plata în rate egale fără dobândă 

Posibilitatea de a rambursa tranzacţiile efecutate la comercianţii cu cardul de credit în rate egale cu  0% dobândă, conform 
contractului. 



 
 

 
 

 


