
      

Banca Cooperatista Albina Slatina 
 

Lista comisoanelor practicate incapand cu data de 03.03.2019 
 

A.  OPERAȚIUNI ÎN NUMERAR 

1. DEPUNERI DE NUMERAR 

a. Depuneri de numerar în cont 
(ID 1, 2) 

persoane fizice   persoane juridice   

0  lei/operațiune 

b. Depunere de numerar în monedă 
metalică>100 buc    (ID 170,171)                                     

2% min 2 lei 

Notă: Nu se comisionează depunerile de numerar dispuse de clienții băncii, reprezentând: rate de credit curente 
și restante, inclusiv overdraft, mandate (facturi de utilități: gaze, electricitate, abonamente etc.), părți sociale 
depuse de membri cooperatori. 
Comisionul pentru depuneri de numerar în monedă metalică se percepe, astfel: 
Pentru încasări mai mici de 100 monezi se aplică tariful de comisionare de la pct.a. 
Pentru încasări mai mari de 100 monezi se aplică tariful de comisionare de la pct.b. aplicat la întreaga sumă 
depusă. 

2. RETRAGERI DE NUMERAR 

a. Retrageri de numerar din cont 

În regim normal În regim de urgență 

persoane 
fizice  

(ID21,61) 

persoane 
juridice  
(ID7,90) 

persoane 
fizice  (ID 

179) 

persoane 
juridice 
(ID179)  

Până în 5.000 lei (inclusiv)                     0.7% min 3 lei 0,75% 

Peste 5.000 lei   0,75% 0,75% 

b. Retrageri de numerar din cont de 
pensii  (ID169 ) 

  0.3%, minim 3 lei 

c. Retrageri de numerar din Cont de 
economii ACCES 

Pers Fizice 0.15%     Pers Juridice 0.75% 

Retragere în regim normal: orice retragere de numerar (inclusiv cea provenită din depozite la termen), pentru 
sume mai mici de 5.000 lei, indiferent dacă sunt anunțate sau nu cu 24 de ore în avans și sume cuprinse între 
5.000 și 10.000 lei inclusiv, dacă sunt anunțate de către client cu 24 de ore în avans, dar nu mai târziu de ora 
12.00 a zilei precedente retragerii de numerar. 
Retragere în regim de urgență: orice retragere de numerar pentru sume mai mari de 5.000 lei  pentru care  
clientul nu a efectuat o solicitare în termenul prevăzut la retragerile în regim normal, se percepe un comision în 
regim de urgență, suplimentar aplicat la cel în regim normal. 
Pentru persoane fizice nu se comisionează retragerile de numerar reprezentând depozite la termen și dobânzi în 
ziua scadenței în urmatoarele condiții:  
 valoarea depozitului este mai mică sau egală cu 5.000 lei sau 
 retragerea depozitului a cărui valoare este mai mare de 5.000 lei a fost anunțată cu cel putin 24 de ore 

înainte de ziua scadenței. În situația în care ziua scadenței este într-o zi nelucrătoare se consideră  ca data 
scadentă, următoarea zi lucrătoare.  

Nu se comisionează retragerile din sume provenite din salarii, alocații de stat pentru copii, precum și credite 
acordate persoanelor fizice, inclusiv din overdraft.  
Pentru retrageri de numerar din surse comunitare și bugetare comisionul este de 1,7% din suma 
ridicata.  
Pentru retrageri de numerar din credite contractate de la institutii financiare nebancare si virate in cont 
la banca noastra -comisionul este de 1,7% din suma ridicata.  
Pentru plati numerar pers fizice si juridice reprezentand contravaloare produse agricole, comisionul 
este 1% din suma ridicata. 



 
B. OPERAȚIUNI FĂRĂ NUMERAR 

1.  ÎNCASĂRI INTERBANCARE         (nu se aplica pt conturi de pensii si conturi APIA) 

Tranșe valorice Persoane fizice Persoane juridice/entități economice 

Până la 10.000 lei (inclusiv) 3 lei 3 lei 

Peste 10.000 lei  5 lei 6 lei 

2.  ÎNCASĂRI INTRAREȚEA CREDITCOOP   

Încasări în cadrul aceleiași bănci cooperatiste 

Tranșe valorice Persoane fizice Persoane juridice/entități economice 

Indiferent de valoare 0 0 

Încasări în cadrul rețelei intercooperatiste (între clienții băncilor cooperatiste și ai agențiilor/între clienții băncilor 
cooperatiste) 

Tranșe valorice Persoane fizice Persoane juridice/entități economice 

Indiferent de valoare 0 0  

2.1 Comision procesare operatiuni din conturile colectoare 

Pensii 0  - 

APIA (ID 187, ID 188) 4 lei 4 lei 
 

3. PLĂȚI INTERBANCARE 

Tranșe valorice 

Persoane fizice Persoane juridice/entități economice 

În regim de 
mică valoare 

(ID 22) 

În regim de mare 
valoare și 

urgență(ID 76) 

În regim de 
mică valoare 

(ID 18) 

În regim de mare 
valoare și urgență 

(ID 77) 

Până la 500 lei (inclusiv) 5 lei 15 lei 7 lei 15 lei 

Între 500 și 10.000 lei (inclusiv) 7 lei 15 lei 8 lei 15 lei 

Între 10.000 și 50.000 lei (inclusiv) 8 lei 15 lei 10 lei 15 lei 

Între 50.000 și 100.000 lei(inclusiv) 25 lei 25 lei 25 lei 25 lei 

Între 100.000 și 500.000 lei (inclusiv) 25 lei 25 lei 28 lei 28 lei 

Peste 500.000 lei  25 lei 25 lei 35 lei 35 lei 

4. PLĂȚI INTRAREȚEA CREDITCOOP 

Plăți în cadrul aceleiași bănci cooperatiste 

Tranșe valorice Persoane fizice Persoane juridice/entități economice 

Indiferent de valoare 0 0 lei 

Plăți în cadrul rețelei intercooperatiste (între clienții băncilor cooperatiste și ai agențiilor/între clienții băncilor 
cooperatiste) 

Tranșe valorice Persoane fizice (ID 89) 
Persoane juridice/entități economice 

(ID 88) 

Până la 100 lei (inclusiv) 2  lei 2  lei 

Peste 100 lei 3  lei 3  lei 
 

5.  Ordine de plată condiționate 
 

 Tip OPC Persoane fizice Persoane juridice/entități economice 

Emise 40 lei 50 lei 

Primite 250 lei 250 lei 



 
 

6. COMISIOANE PERCEPUTE PENTRU CONTURILE DE PLATI CU SERVICII DE BAZA 

6.1.Cont de plati cu servicii de baza pentru consumatori vulnerabili 

Deschidere cont Gratuit 

Administrare cont                                      Gratuit 

Inchidere cont                                      Gratuit 

Depunere de numerar in cont                                      Gratuit 

Retragere numerar din cont                                      Gratuit 

Incasari interbancare                                      Gratuit  

Plati interbancare Gratuit primele 10 operatiuni de plata /luna 

Pana in 50.000 lei inclusiv 
1 lei/operatiune /Incepand cu cea de-a 11 
operatiune 

Peste 50.000 lei  
7 lei/operatiune/ Incepand cu cea de-a 11 
operatiune 

6.2.Cont de plati cu servicii de baza pentru consumatori nevulnerabili 

Deschidere cont                                     Gratuit 

Administrare cont                                      Gratuit  

Inchidere cont                                      Gratuit 

Depunere de numerar in cont                                      Gratuit 

Retragere numerar din cont                                      Gratuit 

Incasari interbancare                                      Gratuit  

Plati interbancare Gratuit primele 10 operatiuni de plata /luna 

Pana in 50.000 lei inclusiv 
4 lei/operatiune /Incepand cu cea de-a 11 
operatiune 

Peste 50.000 lei  
10 lei/operatiune/ Incepand cu cea de-a 11 
operatiune 

Nota: Contul de plati cu servicii de baza este un produs reglementar prevazut de Legea 258/2017, 
acordat in baza solicitarii exprese a clientului si a declaratiei acestuia pe propria raspundere cu privire 
la nedetinerea unui cont de plati pe teritoriul Romaniei.Clientului ii vor fi acordate beneficiile 
prevazute de lege aferente contului de plati cu servicii de baza , pentru care clientul se incadreaza , pe 
baza nivelului de venit declarat. 
„Clienții vulnerabili din punct de vedere financiar sunt clienți al căror venit lunar nu depășește 
echivalentul a 60% din câștigul salarial mediu brut pe economie, respectiv se află sub nivelul de  
2.875,8 lei brut sau al căror venit din ultimile 6 luni nu depășește echivalentul a 60% din câștigul 
salarial mediu brut pe economie (câştigul salarial mediu brut - lei/lună este previzionat in ultima 
prognoză macroeconomică, respectiv prognoza de toamnă, publicată de către Comisia Națională de 
Prognoză in anul in curs pentru anul următor). 
Clienții nevulnerabili din punct de vedere financiar sunt clienți al căror venit lunar depășește 
echivalentul a 60% din câștigul salarial mediu brut pe economie (peste 2.875,8 lei brut). 
Toate comisioanele care nu sunt incluse la pct.6 Comisioane percepute pentru conturile de plati cu 
servicii de baza, se vor achita in conformitate cu comisioanele standard din prezenta circulara. 



 
 
C. OPERATIUNI DE CREDITARE 
 
 
1. CREDITE ACORDATE PERSOANELOR FIZICE 

a)Comision de analiza dosar de credit:  pentru 
RUSTIC,SENIOR,STANDARD,SIMPLU,FIDELITATE,START,OVERDRAFT 

Tip de credit Transe valorice Comision 

Credit de consum foarte mic credite de consum de pana la 2.000 lei  40 lei 

Credit de consum mic credite de consum 2.001-5.000  lei 100 lei 

Credit de consum moderat credite de consum 5.001-10.000  lei 150 lei 

Credit de consum mediu credite de consum 10.001-15.000  lei 175 lei 

Credit de consum major credite de consum 15.001-20.000  lei 200 lei 

Credit de consum mare credite de consum peste 20.001 lei  300 lei 

  

 Pentru creditele din categoria de mai sus garantate integral pe toata durata creditului cu 

depozit colateral nu se va percepe comisionul setat cu valorile de mai sus.Acesta va avea 

valoarea 0. 

       Comis lunar pentru produsele: RUSTIC,SENIOR,STANDARD,SIMPLU,FIDELITATE,START 

    Pentru credite până la 1000 lei inclusiv             5 lei /luna 

    Pentru credite intre 1001-2000 lei inclusiv 15 lei /luna 

    Pentru credite intre 2001-5000 lei inclusiv 20 lei /luna 

    Pentru credite intre 5.001 – 10000 lei inclusiv     25 lei /luna 

    Pentru credite peste 10001       30 lei /luna 

   Pentru creditele din categoria de mai sus garantate integral pe toata durata creditului cu 

depozit colateral nu se va percepe comisionul setat cu valorile de mai sus.Acesta va avea 

valoarea 0. 

Comision lunar de administrare credit PRACTIC( Id comision 146) suma 

    Pentru credite până la 1000 lei inclusiv             2 lei /luna 

    Pentru credite intre 1001-2000 lei inclusiv 7 lei /luna 

    Pentru credite intre 2001-5000 lei inclusiv 10 lei /luna 

    Pentru credite intre 5.001 – 10000 lei inclusiv     15 lei /luna 

    Pentru credite peste 10001       20 lei /luna 

 

    Comision lunar de administrare credit Overdraft ( Id comision 153) suma 

 Toate valorile             4 lei /luna 

Comision pentru rambursare anticipată, integrală sau parțială, conform prevederilor contractuale (ID 28,91)  

0,5% 

B.Credite Investitii, Auto si Eveniment 
 

Comision lunar de administrare credit Imobiliar ( Id comision 85) 
Comision lunar de administrare credit Microinvest imobiliar ( Id comision 140) 
Comision lunar de administrare credit Auto( Id comision 150) 
Comision lunar de administrare credit Eveniment ( Id comision 151) suma 

    Pentru credite până la 1000 lei inclusiv             5 lei /luna 

    Pentru credite intre 1001-2000 lei inclusiv 10 lei /luna 

    Pentru credite intre 2001-5000 lei inclusiv 15 lei /luna 

    Pentru credite intre 5.001 – 10000 lei inclusiv     25 lei /luna 

    Pentru credite peste 10001       30 lei /luna 



 
  

 
 
 

 

2.CREDITE ACORDATE PERSOANELOR JURIDICE 

 a.Comision de analiză dosar de credit (ID 23)   

Valoare credit Comision 

Credite până la 50.000 lei  350 lei 

Credite între     50.001-100.000 lei 400 lei 

Credite între   100.001-150.000 lei 450 lei 

 Credite între  150.001-200.000 lei     500 lei 

 Credite peste 200.001 lei  550 lei 

Notă:Pentru produsul AGRO P.J., valoarea comisionului de analiză dosar perceput este suma 
determinată prin aplicarea procentului de 0,75 % la creditul solicitat de client.  

 b.Comision de administrare credit persoane juridice, perceput lunar 

Denumire produs Comision 

Echipamente (ID 133) 50 lei/luna 

Imobiliar (ID 120) 50 lei/luna 

Standard (ID 121) 50 lei/luna 

Linie de credit PFA (ID 136) 50 lei/luna 

Linie de credit PJ (135) 50 lei/luna 

Agro PJ (ID 100) - 

Notă:Pentru produsul Agro oferit clienților entități nefinanciare nu se  percepe comision  de administrare 
credit  
c. Comision pentru rambursare anticipată, integrală sau parțială, 
conform prevederilor contractuale (ID 49) 

1% 

Notă:Pentru produsul Agro oferit clienților entități nefinanciare  nu se  percepe comision  pentru 
rambursare anticipată. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
C.    ALTE COMISIOANE 

 
a.Comision deschidere cont curent(Id 63,83) 
 
(nu se va aplica membrilor cooperatori care au avut /au deja cont curent deschis la banca 
cooperatista)                                                                                                                                                                                       

10 lei pers fizice,  
30 lei pers juridice 

Gratuit pentru conturi Apia 
Gratuit pentru conturi pensii 

b.Comision de administrare cont curent persoane fizice (id 25) – 
 

Comisionul de administrare cont curent  se aplica persoanelor fizice 
care îndeplinesc simultan următoarele condiții: nu dețin credite, nu 
dețin cont de pensii active, nu dețin conturi curente APIA, nu dețin 
cont de plăți de bază. Se percepe lunar din conturile curente 
indiferent de numărul conturilor curente deținute, în limita soldurilor 

4 lei/luna 

  

c.Comision de administrare cont curent persoane juridice (id 45) 4 lei/luna 

d. Comision de administrare conturi tranzitorii persoane fizice (id 178) 3 lei/luna 

e.Comision eliberare extras de cont la ghiseu pt luna anterioara GRATUIT 

f. Eliberare duplicat extras de cont(Id 124,125)   

-pentru perioade mai mici de 3 luni 5 lei 

-pentru perioade mai mari de 3 luni 10 lei 

g.Eliberari de documente bancare (de ex.: adeverinte) si duplicate ale acestora (altele decat extrasele de cont) in 
legatura cu operatiunile efectuate anterior solicitarii, in relatia cu banca, la solicitarea scrisa a clientilor.(Id80) 
-pentru perioade mai mici de 3 luni 5 lei 

-pentru perioade intre 3-6 luni 10 lei 

-pentru perioade intre 6-12 luni 20 lei 

-peste 1 an 50 lei 

h. Comision perceput persoanelor juridice pentru consultarea bazei de date a Centralei 
Riscurilor de Credit si Biroului de Credit 

10 lei 

i. Introducerea ulterioara, modificarea sau anularea clauzei de imputernicire, dispozitie 
testamentare 

5 lei 

j. Comision prestari servicii pentru operatiuni efectuate clientelei – inclusiv transmiterea de 
date operative catre client( mesaje electronice,expedieri prin posta, instiintari telefonice , etc) 

0 lei lunar 
sau pe 

document 

l. Comision transfer plată singulară în cadrul rețelei CREDITCOOP 
    Comision incasare plată singulară în cadrul rețelei CREDITCOOP 

10 lei 

m.Comisioane aferente popririlor primite de la ANAF sau de la executorii judecătorești 
 
Înființare poprire (comision per operațiune)  pf/pj 
 
 
Comision procesare plăți poprire (comision per operațiune)   pf/pj 
 
    

 
 

25 lei 
 
 

15 lei 

n.Comision inchidere cont la cererea clientului  
Denunțarea unilaterală de către utilizatorul serviciilor de plată a unui contract-cadru încheiat pe o 
durată determinată mai mare de 12 luni sau pe o durata nedeterminată se face în mod gratuit pentru 
utilizatorul serviciilor de plată, după expirarea a 12 luni. 

Pers 
fizice 5 lei 
P Juridice 

10 lei 
o.Comision pt inlocuire specimene semnaturi pers juridice 5 lei/ 

operatiun
e 

p. Comision extras cont de pensii, Comision administrare lunara cont pensii Gratuit 

r. Comision administrare cont curent APIA (ID 69) Gratuit 

 
 Conducerea, 


