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Precizări cu caracter general: 

1. Comisioanele cuprinse în prezentul Caiet de Comisioane sunt cele practicate de EximBank în numele și în contul statului pentru principalele sale produse și servicii și nu sunt negociabile.  

2. Comisioanele se percep în valuta produsului/serviciului oferit/prestat. Comisioanele în valută se pot plăți în lei, conversia efectuându-se la cursul B.N.R. valabil la data plății. 

3. Banca își rezervă dreptul de a reține clientului orice comisioane percepute de B.N.R. și/sau de alte bănci implicate în procesarea unei operațiuni. 

 

 

Denumire comision Valoare comision Modalitatea de calcul / aplicare Data și frecvența plății 

Finanțarea domeniilor prioritare    

  Comision de acordare 1% flat la valoarea creditului la data semnării Contractului de credit,  

fiind 

condiție de intrare în vigoare a acestuia 

  Comision de administrare 0,1% lunar la soldul creditului de la sfârșitul lunii precedente la data plății dobânzii 

  Comision de rambursare anticipată    

   din credite de la alte bănci 2% flat la suma rambursată în avans din credite de la alte bănci la data rambursării anticipate 

   din surse proprii 1% flat la suma rambursată în avans din surse proprii la data rambursării anticipate 

   din fonduri structurale 0% - - 

  Comision de analiză modificare condiții 

inițiale/solicitare acord EximBank 

 

0,05% flat la soldul creditului de la data depunerii Cererii de 

modificare condiții inițiale / Solicitării acordului 

până la data semnării Actului adițional la contractul de 

credit/ transmiterii de către EximBank a acordului 

  Comision de restructurare 0,5% flat la valoarea noului credit acordat, în cazul refinanțării 

sau 

la valoarea creditului în sold (după restructurare), în 

cazul reeșalonării 

până la data semnării Actului adițional la contractul de 

credit / semnării noului contract de credit 

fiind  

 condiție de intrare în vigoare a acestora 

  Comision de emitere scrisoare de intenție/confort     

   angajantă 1 000 EUR - 
la emiterea scrisorii 

   neangajantă 500 EUR - 

 


