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OPERAØIUNI ÎN LEI
OPERAØIUNI CU NUMERAR
LEI
Depuneri de numerar în cont
franco
Depunere numerar în monedã metalicã pentru sumele ce depãæesc
2% din suma depusã
100 monede/depunere
NOTA: Depunerile de numerar sub formã de monezi metalice pentru plata ratelor la credit sau pentru plaøile
de facturi - indiferent dacã depunerea se efectueazã de cãtre titular sau de cãtre o altã persoanã - franco
Eliberãri de numerar
0,40%, min. 3,5 RON
Retragerea sumelor trase din credit
franco
Comision penalizator pentru programarile de ridicãri de numerar
0,25% din suma solicitata
neefectuate din motive neimputabile bãncii (se aplica doar pentru
sume mai mari de 200.000 lei)
NOTE:
1. Debitele aferente operaøiunilor prin cont curent se penalizeazã cu o dobândã aplicatã la valoarea
sumei înregistratã ca descoperit de cont neautorizat, astfel:
1.1. conturi fãrã linie de credit pentru solduri debitoare ≥ 50 RON
15%/ an
1.2. conturi fãrã linie de credit pentru solduri debitoare < 50 RON
0%/ an
1.3. conturi cu linie de credit
15%/ an
2. Pentru debitele înregistrate în cont de card de credit, se aplicã o dobândã pentru intrarea pe sold
debitor, la valoarea sumei înregistratã ca descoperit neautorizat, astfel:
2.1. conturi de card fãrã linie de credit
15%/ an
2.2. conturi de card cu linie de credit
24%/ an – 30%/ an, egalã cu
dobânda aplicatã liniei de credit
disponibilã în contul de card, în
momentul în care se înregistreazã
situaøia de intrare pe sold debitor
OPERAØIUNI PRIN CONTURI
Deschiderea contului de bazã
persoane fizice rezidente
0 RON
persoane fizice nerezidente
10 RON
persoane fizice – prin corespondenøã
10 EUR
deschiderea automatã de cont, pentru clienøii persoane fizice 10 EUR (contul astfel deschis va fi
care primesc sume în altã valutã decat valuta contului
în valuta primita)
Plãøi æi încasãri interbancare: în tranæe, în funcøie de valoarea operaøiunilor, astfel:
0 – 2,69 RON
0 RON
2,70 – 50 RON
2,7 RON
50,01 – 1.000 RON
4,2 RON
1.000,01 – 49.999,99 RON
6 RON
≥ 50.000 RON
18 RON
NOTE:
1. Sunt scutite de comisioane la plãøi æi încasãri interbancare:
Tranzacøiile efectuate prin clasele de conturi de depozite colaterale de garantare credit;
Tranzacøiile efectuate prin conturile speciale de decontare cu bursa.
Tranzacøiile efectuate prin cont curent escrow.
2. Sunt scutite de comisioane la plãøi interbancare:
Plãøile de instrumente de debit certificate;
Plãøile efectuate din conturi de depozite escrow;
Plãøile din conturi curente necomisionate aferente tragerilor din credite.
3. Sunt scutite de comisioane la încasãri interbancare:
Încasãrile efectuate în urmãtoarele clase de conturi: conturi interne pentru încasãri din
instrumente de debit scontate, conturi de evidenøã a popririlor;
Încasãrile efectuate în clasele de depozite colaterale de garanøie de bunã execuøie æi garanøie
gestionarã;
Încasãrile efectuate în urmãtoarele clase de conturi de card: Star Forte, Star Gold, Star Platinum,
Visa Centrofarm, BT - Flying Blue Classic, BT - Flying Blue Premium.
Plãøi æi încasãri intrabancare: în tranæe, în funcøie de valoarea operaøiunilor, astfel:
0 – 1,49 RON
0 RON
1,50 – 50 RON
1,5 RON
50,01 – 1.000 RON
3 RON
1.000,01 – 49.999,99 RON
4 RON
≥ 50.000 RON
8 RON

OPERAØIUNI ÎN LEI
NOTE:
1. Sunt scutite de comisioane la plãøi æi încasãri intrabancare:
Tranzacøiile efectuate prin clasele de conturi de depozite colaterale de garantare credit;
Tranzacøiile efectuate prin conturile speciale de decontare cu bursa;
Tranzacøiile efectuate prin conturi curente escrow.
2. Sunt scutite de comisioane la plãøi intrabancare:
Plãøile din conturi curente necomisioante aferente tragerilor din credite;
Plãøile efectuate din conturi de depozite escrow;
Plãøile intrabancare cãtre conturile colectoare alocate fondurilor gestionate de BT Asset
Management;
Plãøile de instrumente de debit certificate.
3. Sunt scutite de comisioane la încasãri intrabancare:
Încasãrile efectuate în urmãtoarele clase de conturi: conturi de evidenøã a popririlor, kid cont, cont
diverse debite, cont pentru lichidare credite;
Încasãrile efectuate în clasele de depozite colaterale de garanøie de bunã execuøie æi garanøie
gestionarã;
Încasãrile efectuate în urmãtoarele clase de conturi de card: Star Forte, Star Gold, Star Platinum,
Visa Centrofarm, BT - Flying Blue Classic, BT - Flying Blue Premium.
Plãøi æi încasãri interbancare urgente de micã valoare procesate prin
18 RON
circuitul plãøilor æi încasãrilor interbancare de mare valoare
NOTE:
1. Sunt scutite de comisioane la plãøi æi încasãri interbancare:
Tranzacøiile efectuate prin clasele de conturi de depozite colaterale de garantare credit;
Tranzacøiile efectuate prin conturi curente escrow;
Tranzacøiile efectuate prin conturile speciale de decontare cu bursa.
2. Sunt scutite de comisioane la plãøi interbancare:
Plãøile din conturi curente necomisionate aferente tragerilor din credite;
Plãøile efectuate din conturi de depozite escrow.
3. Sunt scutite de comisioane la încasãri interbancare:
Încasãrile efectuate în urmãtoarele clase de conturi: conturi de evidenøã a popririlor, conturi de tip
kid cont institutionalizati, cont pentru lichidare credite, cont curent pentru distribuire sume;
Încasãrile efectuate în clasele de depozite colaterale de garanøie de buna execuøie æi garanøie
gestionarã;
Încasãrile efectuate în urmãtoarele clase de conturi de card: Star Forte, Star Gold, Star Platinum,
Visa Centrofarm, BT - Flying Blue Classic, BT - Flying Blue Premium.
Operaøiuni privind instrumentele de debit (cec, bilet la ordin, cambie):
Remitere spre încasare
franco
Certificare cec
25 RON
NOTA:
Comisioanele percepute de Banca Transilvania pentru tranzacøiile interbancare includ comisioanele
TRANSFOND, respectiv BNR, percepute de cele douã entitãøi în calitate de administratori ai
sistemelor de decontare SENT, respectiv ReGIS, astfel:
- Pentru încasãri efectuate în baza instrumentelor de plata de debit prin compensare pe suport
electronic comisionul TRANSFOND este de 0,88 lei/încasare.
- Pentru instrumentele de platã de debit refuzate comisionul TRANSFOND este de 0,55 lei/refuz.
- Pentru plãøi cu ordin de platã comisioanele percepute de TRANSFOND, respectiv BNR, sunt:
- 0,51 lei/platã pentru tranzacøii cuprinse între 0 – 49.999,99 lei, comision TRANSFOND
pentru procesare prin sistem SENT;
- 6,00 lei/platã pentru tranzacøii > 50.000 lei (inclusiv) sau orice sumã decontatã în regim de
urgenøã, comision BNR pentru procesare prin sistem ReGIS.
Efectuarea de plãøi în sistem Direct Debit:
în sistem Direct Debit intrabancar
0 RON
serviciul de Direct Debit intrabancar cu optiunea SMS Direct
2 RON/ lunã/ mandat de direct
Debit
debit
Comision suplimentar pentru efectuarea de plãøi prin Direct Debit
1 RON/ tranzacøie
interbancar, aplicat la comisionul standard pentru plãøi interbancare

OPERAØIUNI ÎN LEI
Comision pentru refuzul unei instrucøiuni de Direct Debit
interbancar datorat clientului
Executarea manualã a ordinelor de platã programatã (comision
suplimentar de transfer pentru plãøi regulate în baza unei convenøii)
Comisioane legate de gestiunea popririlor:
comision instituire poprire
comision platã poprire
comision platã poprire
comision suspendare/sistare poprire
Comision de modificare pentru încasãri pe vechile conturi de card
(repair charges)
Ordine de platã condiøionatã primite
avizare
verificare (dacã este cazul)
Ordine de platã condiøionate emise
Exclusive Phone Banking BT
fie abonament anual
fie abonament anual cu platã lunarã
Pachetul STAR Student
Comision de alimentare a contului prin platforma online

min. 0,5 Ron – max. 1 RON/
tranzacøie
5 RON/platã
15 RON/poprire
31 RON/OPH pentru plãøi mai
mari de 31 RON
10 RON/OPH pentru plãøi mai
mici sau egale de 31 RON
15 RON/ poprire
5 RON/ încasare modificatã
0,1%, min 200 RON
0,1%, min 120 RON
negociabil
120 RON
15 RON/lunã
1,5% din suma alimentatã, min.
1 LEU – suportat de cãtre plãtitor
franco

Comision de încasare prin platforma online
SERVICII PRESTATE
Depozitarea æi pãstrarea în tezaur de obiecte æi alte valori de tezaurizat
standard
1% din valoarea declaratã pe
perioada de staøionare, dar nu
mai puøin de 5 RON + TVA
în cazul în care valorile de tezaurizat reprezintã garanøii la
franco
credite æi sunt asigurate
Transmiteri telex/fax pentru clienøi (altele decat extrasul de cont
5 RON + TVA
transmis prin sistemul automat Fax Teller) - speze bancare
Eliberare extrase de cont
la iniøiativa bãncii (la ghiæeele BT)
franco
la cererea clientului
1 RON
Eliberare duplicate dupã extrasul de cont
3 RON /duplicat
Verificarea la cererea clienøilor, a unor operaøiuni
franco
Tarif de închiriere pentru caseta de valori
Tarif negociabil/ luna + TVA +
prima lunarã de asigurare
NOTA:
Pentru casetele cu valoare declaratã, prima lunarã de asigurare este 0,04% din valoarea
declaratã, min. 2 EUR æi se adaugã la tarif.
Pentru casetele cu valoare nedeclaratã, prima lunarã de asigurare este 5 EUR æi se adaugã la tarif.
Odata cu tariful se mai achitã o garanøie de 30 RON, pentru acoperirea unei eventuale pierderi
a cheii
Comunicarea dobânzii practicate de Banca Transilvania la depozite
franco
pe o anumita perioadã
Comisioane pentru servicii la Centrala Incidentelor de Plãøi
rãspuns la cerere pentru consultarea unui CNP în fisierului
5 RON + TVA
naøional C.I.P
Comision pentru anularea interdicøiilor C.I.P. în baza unei
4,5 RON + TVA
hotãrâri judecãtoreæti definitive
Informaøii privind cursurile valutare practicate în perioada anterioarã
franco
(eliberãri de copii dupã lista cursurilor valabile la o anumitã data)

OPERAØIUNI ÎN LEI
Comision consultare Centrala Riscurilor Bancare (CRB) – aplicabil
2,5 RON / consultare + TVA
consultãrilor CRB pentru non-clienøii BT
Comision eliberare adrese la solicitarea clientului (altele decat cele
5 RON + TVA
pentru refinanøare): confirmare oficialã numere de cont, confirmãri
pentru societãøi de audit, confirmãri persoane împuternicite pe
contul din bancã.
Comision eliberare Instrument de Debit
eliberare cec
0,3 RON/filã + TVA
eliberare bilet la ordin
0,3 RON/filã + TVA
eliberare cambie având precompletate campurile 5–8 din IBAN
0,5 RON /filã, exclusiv TVA
posesor cu „BTRL”
NOTA: Precompletarea acestor câmpuri garanteazã cã remiterea æi încasarea se vor efectua în BT.
Comision deschidere Depozit Escrow pentru persoane fizice
franco
eliberare cambie neavând precompletate câmpurile 5–8 din
0,68 RON /filã, exclusiv TVA
IBAN posesor cu „BTRL”
Comisioane aferente instituirii dispoziøiei testamentare asupra sumelor de bani, valori sau titluri de
valoare pe conturile clienøilor
comision constituire dispoziøie testamentarã
130 RON + TVA
comision modificare dispoziøie testamentarã
80 RON + TVA
comision revocare dispoziøie testamentarã
80 RON + TVA
Comisioane pentru servicii de traduceri
traducere din limba francezã/ englezã/ italianã/ spaniolã
20 RON / paginã + TVA
în limba românã sau din limba românã în limba franceza/
engleza/ italiana/ spaniola
traducere din limba românã în limba germanã/ maghiarã
35 RON/ paginã + TVA
traducere din limba germanã/ maghiarã în din limba românã
30 RON/ paginã + TVA
traducere din limba românã în alte limbi decat cele menøionate
tarif punctual comunicat de
anterior/ din alte limbi decât cele menøionate anterior în limba
traducãtorul autorizat + TVA
românã
OPERAØIUNI CU TITLURI DE STAT
Comision pentru deschidere relaøie
75 RON
Operaøiuni pe piaøa primarã - comision intermediere ofertã
100.000,01 RON – 500.000 RON
0,15%
500.000,01 RON - 1.000.000 RON
0,10%
peste 1.000.000 RON
0,05%
Operaøiuni pe piaøa secundarã
franco
Comision înscriere gaj
150 RON
Comision transfer titluri (doar pentru cele care pãrãsesc BT)
100 RON /serie
Comision cont curent titluri
120 RON anual, încasat lunar/
cont cu sold
NOTA: Comisioanelor de mai sus li se adaugã comisioanele percepute de cãtre SAFIR.
ALTE OPERAØIUNI
Eliberarea / Confirmarea de dispoziøii de platã operate în prealabil
franco
Avalizare bilet la ordin cu cash colateral
20 RON
PRECIZÃRI:
Fac excepøie de la comisionarea pentru deschiderea contului - persoanele fizice cãrora urmeazã
sã le fie virate salariile in cont, ca urmare a unei convenøii încheiate între Banca Transilvania S.A.
æi societatea comercialã la care aceætia sunt angajaøi.
În cazul plãøii salariilor în cont, pe baza convenøiilor încheiate de angajator cu BT, nu se percepe
comision de încasare a salariului în contul curent al salariatului.

OPERAØIUNI ÎN VALUTÃ
OPERAØIUNI CU NUMERAR
Depuneri de numerar în cont
franco
Depunere numerar în monedã metalicã
franco
Eliberãri de numerar din cont dispuse de persoane fizice titulare de
0,50%, min. 1 EUR
cont
Retragerea sumelor trase din credit
franco
Comision penalizator pentru programãrile de ridicãri de numerar
0,25% din suma solicitatã
neefectuate din motive neimputabile bãncii (se aplicã doar pentru
sume mai mari de 50.000 EUR sau 50.000 USD)
NOTA:
Pentru operaøiunile în altã valutã decat valuta contului, la solicitarea clientului, se pot face
conversii utilizându-se paritãøile stabilite de BT.
Debitele aferente operaøiunilor prin cont curent se penalizeazã cu 10% / an la valoarea sumei
înregistratã ca descoperit de cont neautorizat.
OPERAØIUNI CU CECURI
Eliberãri de cecuri bancare
0.50% min. 10 EUR
Speze de înregistrare, preluare æi remitere a cecurilor bancare în valutã æi a cecurilor de cãlãtorie:
cec cu valoare < 5.000 EUR
1,50%, min. 10 EUR / cec
cec cu valoare ≥ 5.000 EUR
1,50%, max. 300 EUR / cec
Pentru cecurile în valoare ≥ 5.000, se percepe æi comision de curier special;
Cecurile de cãlãtorie nu se plãtesc pe loc, se proceseazã în regim de cecuri bancare.
Pentru operaøiunile de emiteri æi remiteri de cecuri valutare comisioanele se percep în valuta cecului.
Cecuri anulate (la prezentarea în original a cecurilor emise de cãtre
10 EUR / cec
BT) sau restituite neonorate (a cecurilor remise spre încasare)
Comision stop payment
comision mesaj swift.
NOTA:
Pentru toate operaøiunile de mai sus se adaugã æi comisioanele bãncilor corespondente.
OPERAØIUNI CU ORDINE DE PLATÃi
Emitere ordine de platã: în tranæe, în funcøie de valoarea operaøiunilor, dupã cum urmeazã:
Plãøi SEPA
1 - 5.000 EUR
15 EUR comision terøi inclus
5.001 - 30.000 EUR
0,20% min. 20 EUR comision
terøi inclus
peste 30.000 EUR
0,10% max. 800 EUR comision
terøi inclus
Plãøi Non SEPA
1 - 5.000 EUR
15 EUR comision Swift inclus
5.001 - 30.000 EUR
0,20% min. 20 EUR comision
Swift inclus
peste 30.000 EUR
0,10%, max. 800 EUR comision
Swift inclus
Primirea ordinelor de platã
de la alte bãnci în favoarea clienøilor BT
franco
de la alte bãnci din ordinul æi / sau în favoarea clienøilor altor
pe tranæe, conform punctului
bãnci cu sediul în øarã sau în strãinatate
anterior
Modificãri / anulãri
30 EUR
Plãøi între clienøii sucursalelor BT
franco
NOTA: Transferuri intrabancare internationale în EUR, BT România – BT Italia în tranæe, în funcøie de
valoarea operaøiunilor, dupã cum urmeazã:
1 - 10.000 EUR
3 EUR
10.000 – 50.000 EUR
8 EUR
peste 50.000 EUR
0,10%, max. 150 EUR  
Comision de procesare æi comunicare în regim de urgenøã a efectuãrii plãøilor în valutã
1 - 150.000 EUR
25 EUR / platã
peste 150.000 EUR
75 EUR / platã
NOTA: comisionul se percepe împreunã cu comisioanele aferente operaøiunii. Operaøiunea
comisionatã se efectueazã cu aceeaæi zi data valutã sau cu 1 zi data valutã, iar mesajul swift final se
transmite la sucursalã în ziua efectuãrii operaøiunii.

OPERAØIUNI ÎN valuTÃ
Transferuri multiple în valutã între clienøii BT – transferuri care au
10 EUR / transfer
beneficiari finali persoane fizice æi care au fost intermediate de un
client BT (recepøia fondurilor din strãinatate æi redistribuirea spre
clienøi BT persoane fizice)
Ordine de platã condiøionate primite
avizare
0,1%, min. 50 EUR
verificare (daca este cazul)
0,1%, min. 30 EUR
Ordine de platã condiøionate emise
negociabil
Comision de modificare pentru încasãri valutare cu detalii incorecte
5 EUR /încasare valutarã
(repair charges)
modificatã
Comision încasãri valutare cu back-value-date, retinut de la banca
30 EUR amendament, la care se
clientului plãtitor
adaugã marja de risc æi dobânda
EONIA
Comision investigaøii încasãri/plãøi valutare
20 EUR
Comision avalizare bilete la ordin æi cambii cu depozit colateral
0,15% / trimestru sau fracøiune de
trimestru, minim 50 USD
OPERAØIUNI DE PLATÃ VALUTARÃ
Operaøiuni de cumpãrare / vânzare valutã contra moneda naøionalã
franco
Întârzieri la decontarea tranzacøiilor valutare
lei
dobânda de overdraft
valutã
dobânda LIBOR + 3 puncte
procentuale
Operaøiuni forward
dobânda la vedere
bonificarea depozitului colateral
DIVERSE
Comision poætã rapidã: DHL, alte sisteme
tariful poætal în vigoare + TVA
Comision mandat poætal, remitere cecuri sau alte efecte
tariful poætal în vigoare
Comision pentru confirmãri de operaøiuni sau solduri ale conturilor, perceput pe baza de reciprocitate
solicitate de alte bãnci
(comision egal cu cel perceput de
fiecare bancã în parte + TVA)
Comision pentru preschimbare valutã uzatã (EUR æi USD)
10% pentru depuneri de valutã
uzatã din gradul B, atunci când
proporøia valutei uzate depãæeste
5% din totalul sumei
NOTA: preschimbarea valutei uzate se face numai pentru clienøi BT la operaøiuni în conturi
Comision Consultare Biroul de Credit (BC) – aplicabil consultãrilor
1,1 EUR/consultare + TVA
BC pentru non-clienøii BT
Transmiterea extrasului de cont sau soldului unui cont prin mesaj
abonament lunar 25 EUR / extras
swift
sau sold, pentru fiecare valutã
Comision deschidere Depozit Escrow pentru persoane fizice
franco
Efectuarea de plãøi în sistem Direct Debit:
plãøi în sistem Direct Debit intrabancar
0 RON
serviciul de Direct Debit intrabancar cu opøiunea SMS Direct
2 RON (echivalent în valuta
Debit
contului)/ lunã / mandat de direct
debit
PRECIZÃRI:
Toate comisioanele sunt stabilite în EUR, însã ele pot fi percepute în echivalent lei sau alte valute
convertibile, conform solicitãrii clientului, la paritatea de conversie a B.N.R. din ziua încasãrii
lor. Comisioanele în valutã care se percep iîn “echivalent lei” se încaseazã la cursul de referinøã
stabilit de BNR, valabil pentru ziua încasãrii lor.
Comisioanele reøinute de bãncile corespondente, se percep de la clienøii care au ordonat
operaøiunile în valutã.

(a) Comisioanele pentru operaøiuni cu ordine de platã enumerate la acest punct nu includ comisioanele
percepute de bãncile intermediare.
- Pentru plãøile sub DSP* efectuate la ghiæeu, cuantumul acestor comisioane se va calcula æi comunica
clientului în sucursalele æi agenøiile BT, înainte de orice tranzacøie.
- Pentru plãøile sub DSP* efectuate prin serviciul de internet banking BT24, cuantumul acestor comisioane este
la dispoziøia clienøilor în aplicaøia utilizatã.
- Pentru plãøile non-DSP*, comisioanele bãncilor intermediare se comunicã clientilor æi se reøin ulterior
efectuãrii plãøii æi vor fi suportate astfel:
- În cazul plãøilor cu opøiunea “OUR” de cãtre clientul BT ordonator al plãøii
- În cazul plãøilor cu opøiunea “BEN” de cãtre beneficiarul plãøii
- În cazul plãøilor cu opøiunea “SHA” ordonatorul plãøii suportã comisionul bãncii corespondente a
BT, restul comisioanelor fiind în sarcina beneficiarului.
- Pentru plãøile valutare care necesitã modificãri (de ex. neconcordanøa între nume æi cont beneficiar, cont
beneficiar æi valuta trimisã) este posibil ca banca beneficiarã sã reøinã un comision suplimentar (repair charges);
în acest caz, comisionul solicitat de banca beneficiarã / plata valutarã modificatã se comunicã clienøilor æi se
reøin ulterior efectuãrii plãøii, pe mãsurã ce sunt primite de la banca beneficiarã.

i

*DSP – Directiva Serviciilor de plãøi :
- Plãøi DSP - vor include plãøile cãtre øãrile DSP în monedele DSP
- Øãrile DSP: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franøa, Germania, Grecia, Islanda,
Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portugalia, Republica Cehã, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Croaøia.
Monedele DSP utilizate în Banca Transilvania: EUR, coroana danezã (DKK), franc elveøian (CHF), lira sterlinã
(GBP), coroana norvegianã (NOK), zlotul polonez (PLN), coroana cehã (CZK), leu (RON), coroana suedezã
(SEK), forint ungaria (HUF).
*SEPA – Single Euro Payments Area
Øãrile SEPA:
Statele membre ale Uniunii Europene:
- Statele zonei euro: Austria, Belgia, Cipru, Croaøia, Estonia, Finlanda, Franøa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania şi Slovenia;
- Statele zonei non-euro: Bulgaria, Republica Cehã, Danemarca, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România,
Slovacia, Suedia æi Marea Britanie;
- Statele membre ale Spaøiului Economic European (European Economic Area – EEA): Islanda, Liechtenstein,
Norvegia;
- Elveøia şi Monaco.
SEPA se va extinde æi în urmãtoarele teritorii, considerate parte a Uniunii Europene (Art. 299 Tratatul de la
Roma): Martinica, Guadalupe, Guiana Francezã, Reunion, Gibraltar, Azore, Madeira, Insulele Canare, Ceuta æi
Melilla æi Insulele Aland.
Nu se reøine comision de bancã corespondentã pentru plãøile SEPA.

(b) Pentru încasãrile ai caror plãtitori au ales opøiunea “SHA” sau “BEN”, comisioanele bãncilor intermediare se
comunicã clienøilor æi se reøin in acelaæi timp cu efectuarea incasãrii.

Sediul central

