
 

 
 

LISTA DE DOBANZI SI 
COMISOANE 

 
Principal Premium Partener 

Comision anual/ lunar de administrare instrument de plata 

Card primar 39  Lei anual  200  Lei anual 5 Lei lunar  

Card suplimentar 25  Lei 50  Lei 0  Lei 

Comision de emitere instrument de plata 

Card primar 39 Lei  0 Lei  0 Lei  

Card suplimentar 0 Lei 

Comision de administrare  credit – perceput exclusiv pentru  depasire autorizata limita de credit 

Comision administrare credit 30  Lei 

Comisioane tranzactii 

Comision utilizare ATM in 
reteaua Unicredit Bank (inclusiv 
cele din reteaua Grupului 
UniCredit)  

2% 

 
2% 

Comision utilizare ATM national 2% +  4  Lei 2% + 4 Lei  

Comision utilizare ATM 
international  

2,5% + 7  Lei 
 

2.5% +7  Lei Comision utilizare ghiseu 
bancar 

Comision tranzactii quasi-cash 

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. – 
Scrisori in format special, 
servicii ce nu sunt cuprinse in 
contractul pentru emiterea 
cardului de credit; modificare 
produs etc) 

 
50  Lei 

 

Comision interogare sold (la 
orice ATM) 

0.9  Lei 

Prima asigurare de viata 
0.50% 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 

Prima asigurare pentru garantie 
extinsa 

n/a n/a 0  Lei 



 

 
 

 

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% 29.99% 

Rata anuala dobanzii pentru 
refinantare 

16.99% 

Rata anuala a dobanzii 
Programul „Prima tranzactie” 

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  

16.99% 

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 

Program plata in rate egale fara dobanda   

Posibilitatea de a rambursa tranzactiile efecutate la comerciantii parteneri cu cardul de credit in rate 
egale cu 0% dobanda. 


