
Comision

0 Lei

2 Lei

 1 – 499 – 5 lei 

500 – 4.999 – 10 lei 

5000 – 49.999,99 – 15 lei 

> 50000 – 25 lei 

  

0 Lei

0,75% min. 3 Lei

0 Lei

Depunere de numerar în cont de plăţi 0 Lei

 1 extras de cont de plăţi gratuit pentru fiecare 

luna calendaristică curentă şi 2 Lei /pagină  la 

cerere pentru oricare altă perioadă, în afara 

celui gratuit 2 Lei/pagină

5 Lei+Tarife poştale

 20 Lei

30 Lei

Denumirea furnizorului contului: Smith&Smith SRL 

Denumirea contului: Cont de Plăţi în LEI  

Data: 07.12.2021

    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 Tariful standard de comisioane practicat de 

Smith&Smith pentru operaţiuni, cont de  plăți, produse şi servicii, destinate persoanelor fizice.

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

Încasări interbancare în Lei

Plăți interbancare în Lei

Serviciu

Servicii de cont generale

Administrarea contului de plăți (Lei)

Plăți

Transfer credit între conturile de plăți ale clienţilor, 

deschise la Smith&Smith, efectuat la ghişeele instituţiei 

indiferent de valoare

Încasări

Document de informare cu privire

la comisioane

** Se pot adăuga și comisioanele băncilor intermediare

Retrageri  şi depuneri de numerar

Retragere de numerar în Lei de la ghişeele instituţiei

Retragere de numerar în Lei aferentă unui schimb valutar*

Remitere documente prin poştă

* Comisionul de retragere numerar este 0 Lei numai în momentul în care retragerea are loc imediat după  

efectuarea unui schimb valutar.

Revocare plată**

Investigaţii tranzacţii după executarea acestora

Alte servicii

Eliberare extras de cont de plăţi

Duplicate documente


