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Stimate Domn / Stimată Doamnă, 

 

Avem plăcerea de a vă pune la dispoziție lista comisioanelor pentru produsele și 

serviciile oferite de EximBank România.  

Prezentul document vă oferă informațiile necesare privind accesarea diverselor servicii 

și operațiuni, acesta fiind parte integrantă din Condițiile Generale de Afaceri EximBank. 

Comisioanele se percep în valuta produsului/serviciului oferit/prestat de către bancă. În 

situația perceperii comisioanelor în altă valută, conversia se va face la cursul BNR valabil 

la data operațiunii. 

Banca își rezervă dreptul de a modifica lista comisioanelor și tarifelor bancare în orice 

moment, cu aplicabilitate imediată și fără o notificare prealabilă, și de a reține orice 

comision perceput de către BNR și/sau alte bănci implicate în procesarea unei 

operațiuni. 

Lista comisioanelor poate fi consultată la cererea dumneavoastră și la sediul oricărei 

unități teritoriale EximBank. 
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DENUMIRE COMISION VALOARE COMISION 
MODALITATEA DE 

CALCUL/APLICARE 

TRADE FINANCE 

Scrisori de garanție emise 

1.  Comision emitere* (inclusiv majorare/prelungire) 

*  se percepe la data emiterii pentru întreaga perioadă de 

valabilitate a SGB 

  

 
✓  

SGB emise din ordinul clienților pe bază de 

depozit colateral 

0,25%, min. 50 EUR/ trim. sau 

fracțiune de trim. 

flat la valoarea SGB, pe trim. 

sau fracțiune de trim. 

 ✓  SGB emise din ordinul clienților pe bază de 

facilitate de credit 

0,50%, min. 50 EUR/ trim. sau 

fracțiune de trim. 

flat la valoarea SGB, pe trim. 

sau fracțiune de trim. 

 ✓  SGB emise la solicitarea unei bănci (inclusiv 

majorare/prelungire) 

  

  • cu depozit colateral 0,25%, min. 100 EUR / trim. sau 

fracțiune de trim. 

flat la valoarea SGB, pe trim. 

sau fracțiune de trim. 

  • fără depozit colateral 0,25%, min. 100 EUR / trim. sau 

fracțiune de trim. 

flat la valoarea SGB, pe trim. 

sau fracțiune de trim. 

2.  Modificare (se percepe alte modificări exceptând 

valoarea/valabilitatea scrisorii)* 

30 EUR flat 

 *In cazul in care ordonatorul solicita bancii concomitent atat modificarea valorii/valabilitatii unei SGB, cat si o alta modificare 

(ex: modificarea unor clauze cuprinse in SGB), se percepe atat comision de emitere, cat si comision de modificare 

3.  Comision de plată/verificare documente 0,3%, min. 100 EUR flat 

4.  Urgență  40 EUR flat 

5.  Consultanță pentru tranzacții în derulare 40 EUR flat 

Scrisori de garanție primite 

1.  Avizare 50 EUR flat 

2.  Modificare 30 EUR flat 

3.  Notificare / avizare cesiune încasări 40 EUR flat 

4.  Avizare/modificare SGB emise în favoarea non-

clienților EximBank 

100 EUR (+TVA) flat 

5.  Verificare autenticitate semnături 50 EUR (+TVA) flat 

6.  Transmitere cerere executare garanție 0,1%, min. 80 EUR, max. 1.000 

EUR 

flat, la valoarea sumei 

executate 

7.  Urgență 40 EUR flat 

8.  Consultanță pentru tranzacții în derulare 40 EUR flat 

Acreditive de export 

1.  Preavizare 20 EUR flat 

2.  Avizare/majorare/repunere în vigoare 0,10%, min. 75 EUR, max. 

1.500 EUR 

se aplică la valoarea 

acreditivului, inclusiv 

toleranță dacă există 



   

 

4 / 11 
 

DENUMIRE COMISION VALOARE COMISION 
MODALITATEA DE 

CALCUL/APLICARE 

3.  Verificare documente 0,15%, min. 80 EUR flat, la valoarea documentelor 

4.  Negociere 0,20%, min. 100 EUR flat, la valoarea documentelor 

5.  Modificare 30 EUR flat 

6.  Notificare/avizare cesiune încasări 40 EUR flat 

7.  Transfer acreditiv 1%, min. 150 EUR flat, la valoarea acreditivului 

8.  Confirmare negociabil în funcție de risc, dar nu 

mai puțin de 0,25%, min. 100 EUR 

pe trim. sau fracțiune de trim. 

se aplică la valoarea 

acreditivului, inclusiv 

toleranță dacă există 

9.  Urgență 40 EUR flat 

10.  Consultanță pentru tranzacțiile în derulare 40 EUR flat 

11.  Comision remitere documente   

 ✓  în S.E.E. 60 EUR flat 

 ✓  în afara S.E.E. 100 EUR flat 

 ✓  pe teritoriul României 20 EUR flat 

Acreditive de import 

1.  Comision emitere* (inclusiv majorare/prelungire) 

*  se percepe la data emiterii pentru întreaga perioadă de 
valabilitate a angajamentului; se aplică la valoarea 

acreditivului, inclusiv toleranță dacă există și se percepe la 

data emiterii pentru întreaga valabilitate a angajamentului. 

  

 ✓  pe bază de cash colateral 0,25%, min. 75 EUR/ trim. sau 

fracțiune de trim. 

flat la valoarea acreditivului 

(inclusiv toleranță dacă 

există), pe trim. sau fracțiune 

de trim. 

 ✓  pe bază de facilitate de credit 0,50%, min. 75 EUR/ trim. sau 

fracțiune de trim. 

flat la valoarea acreditivului 

(inclusiv toleranță dacă 

există), pe trim. sau fracțiune 

de trim. 

2.  Modificare 30 EUR flat 

3.  Preavizare 20 EUR flat 

4.  Plată 0,15%, min. 80 EUR flat, la valoarea sumei plătite 

5.  Comision discrepanțe (în sarcina beneficiarului) 100 EUR  flat, în sarcina beneficiarului 

6.  Urgență 40 EUR flat 

7.  Consultanță pentru tranzacții în derulare 40 EUR flat 

Avalizări efecte de comerț 

1.  Comision de avalizare (inclusiv majorare/prelungire)   

 
✓  

Avalizare din ordinul clienților pe bază de 

depozit colateral 

0,25%, min. 50 EUR/ trim. sau 

fracțiune de trim. 

la valoarea avalului 
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✓  

Avalizare din ordinul clienților pe bază de 

facilitate de credit 

0,50%, min. 50 EUR/ trim. sau 

fracțiune de trim. 

la valoarea avalului 

2.  Modificare 30 EUR flat 

3.  Comision de plată 0,3 %, min. 100 EUR la valoarea plătită 

4.  Urgență 40 EUR flat 

Incasso de export 

1.  Remitere Incasso la încasare 0,15%, min. 40 EUR flat, la valoarea incasso-ului 

2.  Modificare 20 EUR flat 

3.  Urgență 40 EUR flat 

4.  Consultanță pentru tranzacții în derulare 40 EUR flat 

5.  Comision remitere documente   

 ✓  în S.E.E. 60 EUR flat 

 ✓  în afara S.E.E. 100 EUR flat 

 ✓  pe teritoriul României 20 EUR flat 

Incasso de import 

1.  Avizare 0,15%, min. 40 EUR flat, la valoarea incasso-ului 

2.  Plată   

 ✓  până la 100.000 EUR 0,15%, min. 40 EUR flat, la valoarea plății 

 ✓  între 100.001 - 1.000.000 EUR 0,10% flat, la valoarea plății 

 ✓  peste 1.000.000 EUR 0,05%, max. 1.500 EUR flat, la valoarea plății 

3.  Modificare 20 EUR flat 

4.  Urgență 40 EUR flat 

5.  Consultanță pentru tranzacții în derulare 40 EUR flat 

6.  Eliberare mărfuri expediate pe adresa băncii 0,10%, min. 50 EUR flat, la valoarea documentelor 

Ordine de plată documentare primite (inclusiv pentru refinanțări de credite) 

1.  Avizare 0,15%, min. 75 EUR flat, la valoarea ordinului de 

plată documentar 

2.  Modificare 20 EUR flat 

3.  Urgență 40 EUR flat 

4.  Consultanță pentru tranzacții în derulare 40 EUR flat 

Ordine de plată documentare emise (inclusiv pentru refinanțări de credite) 

1.  Emitere (inclusiv plată) 0,1%, min. 75 EUR, max. 1.500 

EUR 

flat, la valoarea ordinului de 

plată documentar 

2.  Modificare 20 EUR flat 
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3.  Urgență 40 EUR flat 

4.  Consultanță pentru tranzacții în derulare 40 EUR flat 

 

Transmitere mesaje SWIFT 

1.  Transmitere mesaje SWIFT pentru procesare acreditive 

/ SGB 

80 EUR la data efectuării operațiunii 

2.  Alte transmiteri SWIFT   

 ✓  intern 10 EUR flat 

 ✓  extern 20 EUR flat 

CASH MANAGEMENT 

Cont curent 

1.  Deschidere de cont    gratuit - 

2.  Administrare cont curent 7 lei/luna/cont flat în echivalent valuta 

contului 

3.  Emitere file CEC 2 lei / filă flat 

4.  Emitere file Bilet la ordin 1 leu / filă flat 

5.  Extras de cont curent gratuit - 

6.  
Extras de cont la cerere (inclusiv duplicat/ eliberare 

duplicate documente de plăți fără numerar/ confirmare 

plăți aferente tranzacțiilor electronice) 

 

2,5 lei / pagină flat 

7.  Deschidere de cont de capital social gratuit - 

8.  Administrare cont curent dormant 25 lei / lună / cont (în limita 

soldului disponibil) 

flat 

9.  Modificare specimen semnătură 10 lei flat 

10.  Gestionarea popririlor 50 lei / adresă flat 

Operațiuni cu numerar 

1.  Depunere în conturile proprii gratuit - 

2.  Depunere în conturile altor agenți economici 0,15%, min. 1 EUR în echiv. lei flat 

3.  Retragere numerar   

 ✓  în lei 0,5%, min.  5 lei flat 

 ✓  în valută 0,7%, min. 3 EUR flat 

4.  Retragere numerar neprogramat (peste 10.000 lei sau 

echivalent) 

0,10% flat, adițional comisionului 

standard de retragere numerar 

5.  Depunere capital social 

 

gratuit - 
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CALCUL/APLICARE 

Operațiuni fără numerar în lei – Încasări 

1.  Încasări prin ordine de plată gratuit - 

2.  Procesare instrumente de debit remise la încasare   

 ✓  procesate pe hârtie 10 lei flat 

 ✓  procesate electronic 5 lei flat 

3.  Procesare refuz la plată pentru instrumente de debit 10 lei flat 

4.  Investigații la Centrala Incidentelor de Plăți a B.N.R. 10 lei (+TVA) flat 

Operațiuni fără numerar în lei – Plăți 

  ghișeu internet  

1.  Intrabancare 5 lei gratuit flat 

2.  Interbancare*    

 ✓   pana la 999,99 lei 6 lei 5 lei flat 

 ✓  între 1.000 și 49.999,99 lei  10 lei 6,51 lei flat 

 ✓  de la 50.000 lei  22 lei 18 lei flat 

 ✓  Urgenta (indiferent de valoare) 22 lei 18 lei flat 

 * sunt incluse comisioanele BNR/TransFond  

- pentru plăți  de mică valoare: 0,51 lei 

- pentru plăți de mare valoare: 6 lei 

3.  Internaționale în lei* 22 lei N/A** flat 

 * La valorile din listă se pot adăuga comisioane suplimentare solicitate de băncile corespondente. 

 ** Disponibil doar pe suport hârtie 

4.  Plăți popriri înființate pe conturile clienților  

 ✓  < 10.000 lei, inclusiv 16 lei flat 

 ✓  între 10.000 și 100.0000 lei 17 lei flat 

 ✓  peste 100.000 lei 27 lei flat 

5.  Intra/interbancare, procesate cu instrumente de debit   

 ✓  procesate pe hârtie 10 lei flat 

 ✓  procesate electronic 6 lei flat 

6.  Anulare plată la solicitarea clientului (serviciu 

disponibil doar pentru tranzacțiile nedecontate) 

15 lei flat 

Operațiuni fără numerar în valută (prin ordine de plată) – Încasări 

1.  Încasări gratuit - 

2.  Investigații încasări  (nu se aplică pentru investigații 

inițiate în baza Regulamentului UE nr.847/2015) 

20 EUR flat 
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Operațiuni fără numerar în valută (prin ordine de plată) – Plăți 

  ghișeu internet  

1.  Intrabancare  5 lei gratuit flat 

2.  Interbancare  

  Plăți SEPA 

Plăți în EUR către țări din Spațiul Economic European 

(SEE) 

   

 ✓  pana la 999,99 lei (echivalent EUR) 6 lei 5 lei flat în echivalent EUR 

 ✓  între 1.000 și 49.999,99 lei (echivalent 

EUR) 

10 lei 6,51 lei flat în echivalent EUR 

 ✓  de la 50.000 lei (echivalent EUR) 22 lei 18 lei flat în echivalent EUR 

 ✓  Urgenta (indiferent de valoare) 22 lei 18 lei flat în echivalent EUR 

 ✓  Speze plăți SEPA 0 lei 0 lei flat în echivalent EUR 

 Plăți non-SEPA 

Plăți în EUR către țări din afara Spațiul Economic 

European (SEE) sau în altă valută indiferent de țară* 

   

 ✓  < 100.000 EUR, inclusiv 0,17%, min. 20 

EUR 

0,15%, min. 20 

EUR 

flat 

 ✓  între 100.001 EUR și 1.000.000 EUR, 

inclusiv 

0,12% 0,10% flat 

 ✓  peste 1.000.000 EUR 0,07%,  

max. 1.800 

EUR 

0,05%,  

max. 1.500 EUR 

flat 

 Comision OUR (se adaugă la comisionul standard de 

plată) 

  

 
✓  

pentru plăți < 50.000 EUR 20 EUR flat 

 
✓  

pentru plăți > 50.000 EUR 40 EUR flat 

 Comision de urgență plăți non-SEPA 25 EUR flat, se adaugă la comisionul 

standard de plată de mai sus 

 Speze plăți non-SEPA 15 EUR flat  

 * La valorile din listă se pot adauga comisioane suplimentare solicitate de băncile corespondente. 

Notă: Plățile în SEE se efectuează doar cu comisioane tip SHA (băncile de corespondență/banca beneficiară pot deduce 

direct din suma tranzacției o parte din comisioanele de decontare) 

3.  Anulare plăți decontate la solicitarea clientului/ alte 

investigații plăți 

20 EUR (+ comisioanele solicitate 

de băncile corespondente) 

flat 

4.  Modificare plată la solicitarea clientului  

 

 

 

25 EUR (+ comisioanele solicitate 

de băncile corespondente) 

flat 
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Plăți programate/Standing order  

1.  Plăți programate/Standing order se percep comisioanele aferente 

fiecărei operațiuni  

de plată, în lei sau valută, după caz  

 

Depozit overnight automat 

1.  Constituire gratuit - 

2.  Lichidare gratuit - 

Cont Escrow 

1.  Constituire gratuit - 

2.  Administrare 0,10%, min. 500 EUR se aplică la fiecare alimentare 

/ se negociază la nivel de 

convenție 

3.  Comision tranzacții Se comisionează conform tarifului 

aferent tranzacțiilor derulate 

 

Cont depozit colateral garanție / non-garanție 

1.  Constituire gratuit - 

2.  Administrare gratuit - 

Cont depozit garanție de bună execuție 

1. Constituire 0,05%, minim 30 EUR, maxim 200 

EUR 

flat, la suma garanției 

2. Administrare gratuit - 

Internet Banking 

1.  Abonament lunar E-xim Banking gratuit - 

2.  Garanție digipass 115 lei 

*garantia se returneaza la 

momentul la care se solicita 

dezactivarea accesului la serviciul 

de IB, daca digipass-urile sunt 

returnate bancii; in caz contrar, 

garantia se executa 

se constituie depozit în lei 

3.  Comision inlocuire digipass pierdut/distrus 115 lei (TVA inclus) flat 

4.  Activare serviciu E-xim Banking 25 lei flat 

Trezolink 

1.  Administrare 200 lei / lună  lunar 

Diverse operațiuni de cash management 

1.  Convenție transmitere instrucțiuni prin fax-email gratuit plățile se comisionează 

conform tarifului standard 

aplicat plăților efectuate la 

ghișeele băncii  
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2.  Emitere Scrisoare de audit clienți    150 lei (+TVA) flat  

3.  Emitere Scrisoare de bonitate fără indicatori financiari 75 lei (+TVA) flat  

4.  Emitere Scrisoare de bonitate cu indicatori financiari 100 lei (+TVA) flat  

5.  Interogare RECOM online la solicitarea clientului  30 lei (+TVA) flat 

 (nu se percepe pentru cazurile 

în care informațiile sunt 

necesare EximBank pentru 

completarea 

aplicațiilor/dosarelor de credit, 

alte facilități de finanțare) 

6.  Certificare file cec în LEI la solicitarea clienților 5 lei flat 

7.  Confirmare simplă conturi curente, capital social/ 

solduri conturi deschise la EximBank/ semnături 

autorizate 

25 lei (+TVA) flat  

8.  Informații cursuri valutare într-o anumită perioadă      2,5 lei (+TVA) flat  

9.  Alte transmiteri SWIFT   

 ✓  intern (national) 10 EUR pe transmisie, în valuta 

operațiunii 

 ✓  extern 20 EUR pe transmisie, în valuta 

operațiunii 

10.  Alte investigații  20  EUR (+ comisioanele solicitate 

de băncile corespondente, parteneri 

etc.) 

flat  

11.  Alte operațiuni 20 EUR (+TVA) flat 

DIVERSE 

Informații comerciale 

1.  Informații comerciale despre agenți economici români negociabil - 

2.  Informații comerciale despre agenți economici externi negociabil - 

3.  Pachet de rapoarte de informații comerciale negociabil - 

Operațiuni cu titluri de stat cu clientela nefinanciară 

1.  Tranzacție 90 RON (+TVA) per tranzacție 

2.  Înregistrare/eliberare garanție 105 RON (+TVA) per tranzacție 

3.  Eveniment de plată - cupon 30 RON (+TVA) per eveniment 

4.  Eveniment de plată - maturitate 30 RON (+TVA) per eveniment 

5.  Transfer portofoliu 105 RON (+TVA) per tranzacție 

Alte operațiuni 

1.  Comision de analiză pentru modificarea de condiții 

inițiale/exprimare acord 

 0,1%, min. 100 EUR - flat, la valoarea creditului în 

sold pentru creditele de 

investiții și pe obiect, respectiv 
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la valoarea aprobată a liniei de 

credit/plafonului multiprodus, 

la data depunerii cererii;  

- se aplica si pentru prelungirea 

perioadei de valabilitate a 

plafoanelor, precum si in cazul 

prelungirii perioadei de tragere 

(in cazul plafoanelor non-

revolving);  

- nu se percepe  în cazurile în 

care pentru tranzacția 

procesată se percepe și 

comisionul de acordare/analiză 

2.  Întocmirea raportului de evaluare pentru garanții 

materiale 

10 EUR / oră, min. 80 EUR 

(+TVA) 

pe specialist, plus cheltuieli de 

deplasare 

3.  Remitere documente prin curier rapid   

 ✓  în S.E.E 60 EUR (+TVA) flat 

 ✓  în afara S.E.E. 100 EUR (+TVA) flat 

 ✓  pe teritoriul României 10 EUR (+TVA) flat 

4.  Păstrare “in trust” a biletelor la ordin, tratelor, etc. 0,15% / trim. sau fracțiune de trim. pe trimestru sau fracțiune de 

trimestru. 

5.  Confirmarea soldurilor băncilor corespondente pentru 

auditare 

50 EUR (+TVA) flat 

  
 


