Document de informare cu privire la comisioane
Denumirea furnizorului contului: CEC BANK S.A.
Denumirea contului: Pachet “SMART” în Lei
Data: 15.01.2021
● 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 în Tariful de comisioane
și speze pentru persoane fizice pus la dispoziția dumneavoastră atât pe site-ul Băncii
https://www.cec.ro/ cât și în unitățile teritoriale.
● Un glosar al termenilor utilizați în acest document este disponibil în mod gratuit.
Serviciu

Comision

Servicii de cont generale
Administrarea contului
Administrarea contului (Lei)

Lunar:
Comision anual total:

0 Lei
0 Lei

Plăți (cu excepția cardurilor)
Transfer credit
Plăți interbancare în lei

< 500 lei
≥ 500 lei
in regim de urgenta

7 Lei/2,8 lei*
12 Lei/4,8 lei*
30 Lei/12 lei*

Debitare directă
[0 - 500 lei)
Debitare directă interbancară
[500 - 50.000 lei)
≥ 50.000 lei
Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii
Încasări interbancare în Lei
Carduri și numerar
Furnizarea unui card de debit
Emiterea unui card de debit
Administrare card de debit

2 Lei
3 Lei
4 Lei
0 Lei

0 lei
0 lei

Retrageri de numerar
Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul
băncii
Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul
altor bănci
Retrageri de numerar în lei de la ghișeul
băncii

0 lei
0 lei
0,85%, min. 6,5 Lei

Depuneri de numerar
Depuneri de numerar în contul clientului
Depuneri de numerar în alt cont
Descoperit de cont și servicii conexe

0 Lei
0 Lei
IRCC + 7,92 pp/an – marja

Descoperitul de cont
Alte servicii
Ordine de plată programată
Activare servicii de ordine de plată
programată în Lei
Internet banking
Administrare Internet banking
[Internet Banking – Home CEConline]
Mobile banking
Administrare Mobile banking
[CEC Bank Mobile Banking]
Înlocuire dispozitiv token

< 500 lei)
≥ 500 lei
Lunar:
Comision anual total:

0 Lei
0 Lei

Lunar:
Comision anual total:

0 Lei
0 Lei

100 Lei – dispozitive token sub formă
de card bancar
0 lei - pentru aplicația eToken

Înlocuire dispozitiv token
Pachet de servicii
[SMART]
 Cont Curent in LEI
 Card de debit Mastercard/Visa Classic
/Visa atasat la un cont curent in LEI
distinct
 Cont Curent in EUR
 Cont de economii
 Servicii la distanta: Mobile Banking
si/sau Internet Banking
 Serviciul Direct Debit Intrabancar
 Serviciul de comert electronic
securizat 3D SECURE(atasat cardului
de debit)
 Incasari intrabancare si interbancare in
lei gratuite in cont curent/cont card
 Plati intrabancare in lei prin
Internet/Mobile Banking
 Serviciul Info SMS (atasat contului de
card de debit)

7 Lei
12 Lei

Comision

Lunar:
0 Lei (in
conditiile indeplinirii unui rulaj creditor prin
card/cont curent reprezentand incasare recurenta
de venituri mai mare sau egala cu valaorea
salariului minim net pe economie)
Alternativ, comision lunar – 8,9 Lei

Comision anual total:
0 Lei,/106,8 Lei
Serviciile care depășesc aceste cantități vor fi facturate separat.
*comision perceput pentru plățile interbancare efectuate pe canale electronice

<Public>

Document de informare cu privire la comisioane
Denumirea furnizorului contului: CEC BANK S.A.
Denumirea contului: Pachet “ PENSIONAR” în Lei
Data: 15.01.2021
● 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 în Tariful de comisioane
și speze pentru persoane fizice pus la dispoziția dumneavoastră atât pe site-ul Băncii
https://www.cec.ro/ cât și în unitățile teritoriale.
● Un glosar al termenilor utilizați în acest document este disponibil în mod gratuit.
Serviciu

Comision

Servicii de cont generale
Administrarea contului
Administrarea contului (Lei)

Lunar:
Comision anual total:

0 Lei
0 Lei

Plăți (cu excepția cardurilor)
Transfer credit
Plăți interbancare în lei

< 500 lei
≥ 500 lei
in regim de urgenta

7 Lei/2,8 lei*
12 Lei/4,8 lei*
30 Lei/12 lei*

Debitare directă
[0 - 500 lei)
Debitare directă interbancară
[500 - 50.000 lei)
≥ 50.000 lei
Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii
Încasări interbancare în Lei
Carduri și numerar
Furnizarea unui card de debit
Emiterea unui card de debit

2 Lei
3 Lei
4 Lei
0 Lei

0 lei

Administrare card de debit

0 lei

Retrageri de numerar
Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul
băncii
Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul
altor bănci
Retrageri de numerar în lei de la ghișeul
băncii

0 lei
0 lei
0,85%, min. 6,5 Lei
<Public>

Depuneri de numerar
Depuneri de numerar în contul clientului
Depuneri de numerar in alt cont
Descoperit de cont și servicii conexe
Descoperitul de cont

0 Lei
0 Lei
IRCC + 7,92 pp/an - marja

Alte servicii
Ordine de plată programată
Activare servicii de ordine de plată
programată în Lei
Internet banking
Administrare Internet banking
[Internet Banking – Home CEConline]
Mobile banking
Administrare Mobile banking
[CEC Bank Mobile Banking]
Înlocuire dispozitiv token
Înlocuire dispozitiv token

< 500 lei)
≥ 500 lei

7 Lei
10 Lei

Lunar:
Comision anual total:

0 Lei
0 Lei

Lunar:
Comision anual total:

0 Lei
0 Lei

100 Lei – dispozitive token sub formă
de card bancar
0 lei - pentru aplicația eToken

Pachet de servicii
Comision
[PENSIONAR]
 Cont Curent in LEI
 Card de debit Mastercard/Visa
Classic /Visa atasat la un cont
curent in LEI distinct
 Cont de economii
 Servicii la distanta: Mobile
Banking si/sau Internet Banking
 Incasari
intrabancare
si
interbancare in lei gratuite in cont
Lunar:
curent/cont card
 Plati intrabancare in lei prin
Internet/Mobile Banking
 Serviciul Info SMS (atasat
contului de card de debit doar
pentru sume mai mari de 100 lei,
inclusiv)
 Serviciul de comert electronic
securizat 3D SECURE (atasat
cardului de debit)
Comision anual total:
Serviciile care depășesc aceste cantități vor fi facturate separat.
*comision perceput pentru plățile interbancare efectuate pe canale electronice

4,0 Lei

48 Lei

<Public>

Document de informare cu privire la comisioane
Denumirea furnizorului contului: CEC BANK S.A.
Denumirea contului: Pachet operațional “BUN VENIT” în Lei
Data: 15.01.2021
● 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 în Tariful de comisioane
și speze pentru persoane fizice pus la dispoziția dumneavoastră atât pe site-ul Băncii
https://www.cec.ro/ cât și în unitățile teritoriale.
● Un glosar al termenilor utilizați în acest document este disponibil în mod gratuit.
Serviciu

Comision

Servicii de cont generale
Administrarea contului
Administrarea contului (Lei)

Lunar:
Comision anual total:

0 Lei
0 Lei

Plăți (cu excepția cardurilor)
Transfer credit
Plăți interbancare în lei

< 500 lei
≥ 500 lei
in regim de urgenta

7 Lei/2,8 lei*
12 Lei/4,8 lei*
30 Lei/12 lei*

Debitare directă
[0 - 500 lei)
Debitare directă interbancară
[500 - 50.000 lei)
≥ 50.000 lei
Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii
Încasări interbancare în Lei
Carduri și numerar
Furnizarea unui card de debit
Emiterea unui card de debit

2 Lei
3 Lei
4 Lei
0 Lei

0 lei

Administrare card de debit

0 lei

Retrageri de numerar
Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul
băncii

0 lei

<Public>

Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul
altor bănci
Retrageri de numerar în lei de la ghișeul
băncii
Depuneri de numerar
Depuneri de numerar în contul clientului
Depuneri de numerar în alt cont
Descoperit de cont și servicii conexe

0 lei
0,85%, min. 6,5 Lei
0 Lei
0 Lei
IRCC + 7,92 pp/an – marja

Descoperitul de cont
Alte servicii
Ordine de plată programată
Activare servicii de ordine de plată
programată în Lei
Internet banking
Administrare Internet banking
[Internet Banking – Home CEConline]
Mobile banking
Administrare Mobile banking
[CEC Bank Mobile Banking]
Înlocuire dispozitiv token

< 500 lei)
≥ 500 lei
Lunar:
Comision anual total:

0 Lei
0 Lei

Lunar:
Comision anual total:

0 Lei
0 Lei

100 Lei – dispozitive token sub formă
de card bancar
0 lei - pentru aplicația eToken

Înlocuire dispozitiv token
Pachet de servicii
[Bun Venit]


Cont curent in Lei;



Cont de card cu card de debit Visa
(neembosat) atasat;



Serviciul Mobile Banking;



Incasari intrabancare si interbancare
in lei (prin OP), pe contul current/card



Plati intrabancare in lei prin Mobile
Banking

7 Lei
12 Lei

Comision
Lunar:

0 Lei (in conditiile
indeplinirii unui
rulaj
creditor prin card/cont curent
reprezentand
incasare
recurenta de venituri mai
mare sau egala cu valoarea
salariului minim net pe
economie sau in lunile in care
clientul detine disponibilitati
cumulate in depozite la
termen de min. 20.000
EUR/echivalent lei (indiferent
daca este sau nu realizata
conditia de rulaj).
Alternativ, comision lunar - 5,9 lei

Comision anual total:
Serviciile care depășesc aceste cantități vor fi facturate separat.
*comision perceput pentru plățile interbancare efectuate pe canale electronice

0 Lei/70,8 lei

<Public>

Document de informare cu privire la comisioane
Denumirea furnizorului contului: CEC BANK S.A.
Denumirea contului: Pachet “PREMIUM” în Lei
Data: 15.01.2021
● 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 în Tariful de comisioane
și speze pentru persoane fizice pus la dispoziția dumneavoastră atât pe site-ul Băncii
https://www.cec.ro/ cât și în unitățile teritoriale.
● Un glosar al termenilor utilizați în acest document este disponibil în mod gratuit.
Serviciu

Comision

Servicii de cont generale
Administrarea contului
Administrarea contului (Lei)

Lunar:
Comision anual total:

0 Lei
0 Lei

Plăți (cu excepția cardurilor)
Transfer credit
Plăți interbancare în lei

< 500 lei
≥ 500 lei
in regim de urgenta

7 Lei/2,8 lei*
12 Lei/4,8 lei*
30 Lei/12 lei*

Debitare directă
[0 - 500 lei)
Debitare directă interbancară
[500 - 50.000 lei)
≥ 50.000 lei
Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii
Încasări interbancare în Lei
Carduri și numerar
Furnizarea unui card de debit
Emiterea unui card de debit

2 Lei
3 Lei
4 Lei
0 Lei

0 lei

Administrare card de debit

0 lei

Retrageri de numerar
Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul
băncii
Retrageri de numerar în lei de la ATM-ul
altor bănci

0 lei
0 lei
<Public>

Retrageri de numerar în lei de la ghișeul
băncii
Depuneri de numerar
Depuneri de numerar în contul clientului
Depuneri de numerar în alt cont
Descoperit de cont și servicii conexe

0,85%, min. 6,5 Lei
0 Lei
0 Lei
IRCC + 7,92 pp/an – marja

Descoperitul de cont
Alte servicii
Ordine de plată programată
Activare servicii de ordine de plată
programată în Lei
Internet banking
Administrare Internet banking
[Internet Banking - CEConline]
Mobile banking
Administrare Mobile banking
[CEC Bank Mobile Banking]
Înlocuire dispozitiv token

< 500 lei)
≥ 500 lei
Lunar:
Comision anual total:

0 Lei
0 Lei

Lunar:
Comision anual total:

0 Lei
0 Lei

100 Lei – dispozitive token sub formă
de card bancar
0 lei - pentru aplicația eToken

Înlocuire dispozitiv token
Pachet de servicii
[Premium]













Cont Curent in LEI
Card de debit Visa Gold atasat la un
cont curent in LEI distinct
Cont Curent in EUR
Cont de economii
Servicii la distanta: Mobile Banking
si/sau Internet Banking
Serviciul Direct Debit Intrabancar
Serviciul de comert electronic
securizat 3D SECURE(atasat
cardului de debit Visa Gold)
Incasari intrabancare si interbancare
in lei gratuite in cont curent/cont card
Plati intrabancare in lei prin
Internet/Mobile Banking
5 Plati interbancare gratuite in lei prin
Internet/Mobile Banking
Serviciul Info SMS (atasat contului
de card de debit Visa Gold)

7 Lei
12 Lei

Comision

Lunar:

0 Lei [in cazul existentei
unor disponibilitati in
depozite la termen si titluri
de stat de cel putin
200.000 lei (sau echivalent
valuta)].

Alternativ, comision lunar - 35 lei

Comision anual total:
Serviciile care depășesc aceste cantități vor fi facturate separat.
*comision perceput pentru plățile interbancare efectuate pe canale electronice

0 Lei/420 lei

<Public>

