
Persoane fizice

BANCA COOPERATISTA ALBINA SLATINA
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2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

Încasare - plată singulară (contravaloare lei) (ID 180) 10 lei

Încasări intrarețea

3 lei pt sume mai mici de 10000 lei ;                                                               

5 lei pt sume mai mari sau egale cu 10000

Încasări în cadrul rețelei CREDITCOOP

10 eur

Comisioane bănci corespondente pentru returnare/anulare încasare - plată 

singulară

Returnare/anulare încasare - plată singulară la solicitarea clientului

10 eur

Plăți

Plăți interbancare inițiate de clienții băncii (efectuate prin SENT și ReGIS)
Plăți mai mici de 50.000 

lei                                     

Plăți de mare valoare 

≥50.000 lei  sau urgente

Încasări în cadrul aceleași bănci cooperatiste 0 lei

10 lei

Pentru sume  ≥ 50.000 lei și ≤ 100.000 lei (ID 22,76)

Pentru sume > 100.000 lei și  ≤ 500.000 lei (ID 22,76)

Plăți intrarețea CREDITCOOP 

25 lei

25 lei

25 lei

25 lei

15 lei

3 lei

25 lei

0 leiPlăți între clienții aceleași bănci cooperatiste

Pentru sume ≤ 100 lei (ID 89)

Pentru sume > 100 lei (ID 89)

Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii - Încasări 

interbancare (ID 190)

Plăți în cadrul rețelei CREDITCOOP

Eliberare duplicat extras de cont pentru perioade < 3 luni (ID 124)

Eliberare duplicat extras de cont pentru perioade ≥ 3 luni (ID 124)

pentru perioade mai mici 3 luni (ID 79)

pentru perioade intre 3-6 luni (ID 79)

50 leipentru perioade peste 1 an (ID 79)

Pentru sume ≤ 500 lei (ID 22,76) 7 lei

Pentru sume > 5.000 lei și < 50.000 lei (ID 22,76)

Pentru sume  > 500.000 lei (ID 22,76)

2 lei

8 lei 15 lei

Închiderea contului la cererea clientului (Notă*) (ID 175)

Eliberare extras de cont pentru luna anterioară 

10 lei

Eliberare extras de cont de pensii pentru luna anterioară

pentru perioade intre 6-12 luni (ID 79)

Eliberări de documente bancare și duplicate ale acestora referitoare la extrasele de cont, în legatură cu operațiunile 

efectuate anterior solicitării, în relația cu banca la solicitarea clienților 

5 lei

gratuit

gratuit

5 lei

10 lei

5 lei

20 lei

Extrase de cont

Administrarea contului de pensii gratuit

Deschiderea contului de pensii gratuit

A. LISTĂ COMISIOANE  PERSOANE FIZICE

Deschiderea contului (ID 63)

Administrarea contului de plăți (ID 25)

Tip comision Nivel comision

10 lei

4 lei

Administrarea contului

COMISIOANE STANDARD PERSOANE FIZICE

Servicii de cont generale

VALABILA INCEPAND DIN 07.04.2020

Deschiderea și închiderea contului  de plăți

Administrarea contului APIA (ID 69) 0   lei

Transfer credit 

Încasări 

Plăți singulare (ID 152) 10 lei

15 lei

Pentru sume > 500 lei și ≤ 5.000 lei (ID 22,76)

0 lei

25 lei
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III

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

2.4

Numerar

0.7% min 5 lei

0.75%

 0.30%,  minim 3 lei

2% min 2 lei
Depuneri de numerar în moneda metalică pentru încasări mai mari de 100 

de monezi (ID 170)

Depuneri de numerar

Retrageri de numerar

0.9%

5 lei/operațiune

Retrageri de numerar în regim normal: orice retragere de numerar (inclusiv cea provenită din depozite la termen), pentru sume mai 

mici sau egale cu 5.000 lei, indiferent dacă sunt anunțate sau nu cu 24 de ore în avans, și sume peste 5.000 lei 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.

Nu se comisionează depunerile de numerar dispuse de clienții băncii, reprezentând: rate de credit curente și restante, inclusiv 

overdraft, părți sociale depuse de membri cooperatori și constituire de depozite.

Retrageri de numerar 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.

 Retrageri de numerar la ghișeu aferente contului de economii ACCES

Retrageri de numerar la ghișeu din cont de pensii (ID 169) 

Depuneri de numerar în alt cont (alimentarea cu numerar a contului în lei 

al unei alte persoane)     

0.15%

Retrageri de numerar la ghișeu pînă la 5.000 lei, inclusiv (ID 21,61,191)

Retrageri de numerar la ghișeu peste 5.000 lei (ID 21,61,191)

În regim de urgență

NOTĂ: 

NOTĂ: 

„Comisionul de la cap.II, pct 2.1 nu se aplică în cazul încasării pensiilor, la încasarea ratelor de credit și în cazul încasării subvențiilor 

în contul APIA dacă sumele au fost procesate prin contul colector și a fost aplicat comisionul de procesare  operațiuni din contul 

colector APIA (ID187).                                                                                                                           

Comisioanele de la cap.II, pct.2.2.1 și  pct.2.2.2 se rețin din suma returnată.

 * Comisionul pentru închiderea contului la cererea clientului se percepe în condițiile art. 131 din Legea 209/2019: "Denunțarea 

unilaterală de către utilizatorul serviciilor de plată a unui contract-cadru încheiat pe o durată determinată mai mare de 3 luni sau pe o 

durată nedeterminată se face în mod gratuit pentru utilizatorul serviciilor de plată, după expirarea a 3 luni."

În cazul încasărilor realizate prin transfer credit în valută, valuta creditării contului clientului beneficiar este RON.  Banca convertește 

suma încasată în valută în lei la cursul de schimb BNR din ziua tranzacției. 

În regim normal

0 lei/operațiune

0.7% min 5 lei

1.5%

Depuneri de numerar la ghișeu în contul clientului, inclusiv pentru încasări 

mai mici de 100 de monezi (ID 1,170)

Comision gestiune numerar 

Depuneri reprezentând polițe de asigurare , taxe de școlarizare,facturi  

utilități și alte operațiuni similare.

1 leu/operațiune
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IV

1

2

3

4

5

6

7

7.1

7.2

V

1

2

1 leu / operațiune, începând cu a 11-a operațiune

Deschiderea contului

Administrarea contului

Închiderea contului

Depuneri de numerar în contul clientului 

Retrageri de numerar dintr-un cont de plăți la ghișeu

Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii - Încasări interbancare 

Deschiderea contului

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Administrarea contului

Închiderea contului

COMISIOANE PENTRU CONTUL DE PLĂȚI CU SERVICII DE BAZĂ

Comision prestări servicii (mesaje electronice, expedieri prin postă, instiin

gratuit

0 lei /document

Cont de plăți cu servicii de bază pentru clienți vulnerabili

3 lei

Alte servicii

Introducerea ulterioară, modificarea sau anularea clauzei de împuternicire, dispozi

Înființare poprire (ID 129)

Procesare plăți poprire (ID 173)

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 și a fost anunțată cu cel puțin 24 de ore înainte de ziua scadenței. În 

situația în care ziua scadenței este într-o zi nelucratoare, se consideră  ca dată scadentă, urmatoarea zi lucrătoare. 

La  contul de acumulare TEZAUR se aplică aceleași principii de mai sus; sumele pot fi ridicate anual, în ziua aniversarii depozitului, 

fără a fi comisionate.  

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 1,5% 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 1,5% din suma ridicata. 

Pentru plati numerar pers fizice si juridice reprezentand contravaloare produse agricole, comisionul este 1% din suma 

ridicata.

Comisionul de la pct.2.2 Depuneri de numerar în alt cont (alimentarea cu numerar a contului în lei al unei alte persoane)  nu se 

percepe în cazul încasărilor ratelor din credit și în cazul depunerii în contul titularului de către împuternicit/girant.

Comisionul pentru administrarea contului de plăți (ID25) se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc simultan următoarele condiții: nu 

dețin credite, nu dețin conturi de pensii active, nu dețin conturi APIA, nu dețin un cont de plăți cu servicii de bază. Se percepe lunar 

din cont indiferent de numărul conturilor deținute, în limita soldurilor.  

Comisionul de gestiune conturi tranzitorii (ID178) se percepe lunar, în limita soldului disponibil. Comisionul de gestiune cont 

tranzitoriu nu se percepe în cazul decesului titularului.   

5 lei

25 lei

15 lei

Ordine de plată condiționate

Avizare (emise) 40 lei

Plată (primite) 250 lei

Procesare operațiuni din conturi colectoare

Pensii 0 lei

Depuneri de numerar în contul clientului 

Transfer credit - Plăți interbancare gratuit primele 10 operațiuni lunare

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Transfer credit - Plăți interbancare < 50.000 lei

Transfer credit - Plăți interbancare  ≥ 50.000 lei

Cont de plăți cu servicii de bază pentru clienți nevulnerabili

Gestiune conturi tranzitorii (ID 178)

APIA (ID 187) 1 leu/operatiune

7 lei  / operațiune, începând cu a 11-a operațiune
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VI

1

2

    Pentru credite peste 10001      

    Pentru credite intre 5.001 – 10000 lei inclusiv    

    Pentru credite peste 10001      

15 lei/ luna

20 lei/ luna

Tip credit

200 lei175 lei150 lei

- -

Credite de consum 

400 leiCredite pentru investiții imobiliare -

    Pentru credite până la 1000 lei inclusiv            

    Pentru credite intre 1001-2000 lei inclusiv

    Pentru credite intre 2001-5000 lei inclusiv

    Pentru credite intre 5.001 – 10000 lei inclusiv    

    Pentru credite până la 1000 lei inclusiv            

    Pentru credite intre 1001-2000 lei inclusiv

Administrare credite

CREDITE

Analiza dosar credite (ID 15,71,86)

Foarte 

mic
Mic

Modera

t
Mediu Major Mare

7 lei/ luna

10 lei/ luna

30 lei/ luna

2 lei/ luna

-

5 lei/ luna

15 lei/ luna

20 lei/ luna

25 lei/ luna

100 lei

-

5.001 - 

10.000 

10.001 - 

15.000 

15.001 - 

20.000 

≥ 

20.001 

≤ 2.000 

lei

  2.001 - 

5.000 

    Pentru credite intre 2001-5000 lei inclusiv

Contul de plăți cu servicii de bază este un produs reglementat în conformitate cu Legea 258/2017, acordat în baza solicitării exprese 

a clientului și a declarației acestuia pe propria raspundere cu privire la nedeținerea unui cont de plăți pe teritoriul Romaniei. Clientului 

ii vor fi acordate beneficiile prevăzute de lege, aferente contului de plăți cu servicii de bază, pentru care clientul se încadrează, pe baza 

nivelului de venit declarat.

Clienţi vulnerabili din punct de vedere financiar - clienţi al căror venit lunar nu depăşeşte echivalentul a 60% din câştigul salarial 

mediu brut pe economie (sub 3.257,39 lei brut, la data de 01.01.2020), previzionat în ultima prognoză macroeconomică, respectiv 

prognoza de toamnă, publicată de către Comisia Naţională de Prognoză în anul 2019 pentru anul 2020, sau al căror venit din ultimele 6 

luni nu depăşeşte echivalentul a 60% din câştigul salarial mediu brut pe economie.

Clienţi nevulnerabili din punct de vedere financiar - clienţi al căror venit lunar depăşeşte echivalentul a 60% din câştigul salarial 

mediu brut pe economie (peste 3.257,40 lei brut, la data de 01.01.2020)

Toate comisioanele care nu sunt incluse la cap.V. Comisioane pentru contul de plăți cu servicii de bază, se vor achita în conformitate 

cu comisioanele standard din prezenta instrucțiune.

NOTĂ:

Transfer credit - Plăți interbancare

Transfer credit - Plăți interbancare < 50.000 lei

10 lei  / operațiune, începând cu a 11-a operațiune

 300 lei

Tranșe valorice

40 lei

Transfer credit - Plăți interbancare  ≥ 50.000 lei

Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii - Încasări interbancare gratuit

gratuit

gratuit primele 10 operațiuni lunare

Administrare credite produsele: RUSTIC,SENIOR,STANDARD, SIMPLU, FIDELITATE, START, Credite Investitii, 

Auto si Eveniment (ID 145,119,147,87,148,149,140,85,150,151)

Administrare credite produsul: PRACTIC (ID 146)

4 lei / operațiune, începând cu a 11-a operațiune

Retrageri de numerar dintr-un cont de plăți la ghișeu
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4

5

6

Dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată 

și data cuvenită pentru încetarea contractului este:

NOTĂ: Comisionul pentru rambursarea anticipată a creditului acordat cu dobândă fixă se calculează la suma rambursată și se percepe 

în momentul achitării anticipate. Rambursarea anticipată totală sau parțială a creditului, se poate face numai după achitarea integrală a 

creanțelor restante și curente exigibile la acea dată, conform prevederilor contractuale. 

La creditul cu dobândă variabilă nu se percepe comision pentru rambursare anticipată.

200 lei

Tarif pentru publicitate și înregistrare la Arhiva Electronică de 

Garanții Reale Imobiliare
60 lei inscriere ipoteca , 30 lei radiere ipoteca

Comision unic pentru servicii prestate la cererea clientului  (referitor la 

credite: ridicare de ipoteci, eliberare de acorduri pentru ridicarea 

interdicțiilor de instrăinare, grevare, dezmembrare, restructurare, 

constituire de garanții reale etc.) -  (ID 198) - Credit imobiliar

mai mare de 1 an

0.50% 0.50%

mai mică sau egală cu 1 an
Rambursare anticipată totală sau parțială, conform prevederilor contractuale (ID 28, ID 91)3

Comision unic pentru servicii prestate la cererea clientului (referitor la 

credite: ridicare de ipoteci, eliberare de acorduri pentru ridicarea 

interdicțiilor de instrăinare, grevare, dezmembrare, restructurare, 

constituire de garanții reale etc.) - (ID 75) - Credit de consum

50 lei 

Administrare credite produsul: OVERDRAFT (ID 153) 4 lei/ luna

Page 5 of 5


