
 
 
 

 
 

Document de informare cu privire  
la comisioane  

 
 

Denumirea furnizorului contului: FIRST BANK S.A. 

Denumirea contului: Pachetul de produse si servicii bancare MY Practic 

Data: 01.10.2019 

• 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 Tarife si comisioane pentru persoane fizice. 

• Un glosar al termenilor utilizați în acest document este disponibil în mod gratuit. 

Serviciu Comision 

Servicii de cont generale 
Administrarea contului in Lei 
 
Include pachetul de servicii [MY 
Practic] care consta in: 

- Emitere card de debit in Lei [Visa 
Shop&Cash]; 

- Administrare card de debit in Lei 
[Visa Shop&Cash]; 

- Retrageri de numerar in lei de la 
ATM-ul bancii (nelimitat); 

- Retrageri de numerar in lei de la 
ATM-ul altor banci (primele 2 
retrageri din luna); 

- Administrare Internet & Mobile 
Banking – optional in pachet; 

- Abonament lunar Alerte SMS (25 
de mesaje SMS gratuite/luna); 

 
Serviciile care depasesc aceste 
cantitati vor fi facturate separat. 

 
 
Lunar:                                                                                               

- daca varsta client ≤ 25 ani sau ≥ 65 ani                                 0 Lei 
 

- daca venitul lunar incasat in conturile deschise  
la Banca in valoare cumulata ≥ 500 Lei                                          0 Lei 
 

- daca nu se indeplineste cel putin una din  
conditiile de mai sus                                                                      10 Lei           
 
Comision anual total                                                    Maxim 120 Lei 
(in functie de indeplinirea conditiilor de mai sus) 
 
 
 

Plăți (cu excepția cardurilor) 

Transfer credit 

Plati interbancare in lei* Sume < 50.000 Lei 
-Prin Internet & Mobile Banking  
-La ghiseu 
Sume ≥ 50.000 Lei 
-Prin Internet & Mobile Banking  

 
4 Lei 
9 Lei  

 
4 Lei 
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-La ghiseu                            14 Lei 

Debitare directa 

Debitare directa interbancara 2 Lei 

Încasare sume din contul deschis la alt prestator de servicii 

Încasări interbancare în lei 0 Lei 

Carduri și numerar 

Furnizarea unui card de credit 

Emiterea unui card de credit                                                                      Serviciul nu este disponibil 

Administrare card de credit Serviciul nu este disponibil 

Retrageri de numerar 

Retrageri de numerar in lei de la ATM-
ul altor bancii 

0,50%+2,5 Lei 

Retrageri de numerar în lei de la 
ghiseul bancii 

                                                                                      1% (min 10 Lei) 

Depuneri de numerar  

Depuneri de numerar în contul 
clientului 

0 Lei 

Depuneri de numerar in alt cont 0 Lei 

Descoperit de cont și servicii conexe 

Descoperitul de cont Rata de dobândă: IRCC+12% 

Alte servicii 
Ordine de plata programata 

Activare servicii de ordine de plata 
programata în lei 

         1 Leu  

Inlocuire dispozitiv token 

Inlocuire dispozitiv token       25 Eur** 

 
Informatii privind serviciile suplimentare 

Informații privind comisioanele pentru serviciile care depășesc cantitatea de servicii acoperită de pachetul de 
servicii (altele decât comisioanele menționate mai sus) 

Serviciu Comision 

Abonament lunar Alerte SMS  Depasirea pragului de 25 de mesaje SMS                          0,5 Lei/SMS 
 

* Comisionul Transfond nu este inclus 
** Valoarea comisionului se va calcula utilizand cursul de schimb BNR valabil la data perceperii acestuia 
 

 


