
 

 
 
Număr înregistrare:  135/17.12.2020                          
                  

Stimată doamnă/Stimate domnule, 

 

Vă mulţumim că sunteţi client Banca Românească şi apreciem încrederea pe care ne-o acordaţi zi de zi folosind 
produsele şi serviciile noastre.   

Suntem preocupaţi în permanenţă să vă oferim produse şi servicii potrivite nevoilor dumneavoastra financiare şi ne 
dorim, îndeosebi, să vă punem la dispoziţie soluţii simple şi rapide astfel încât să vă bucuraţi de o experienţă plăcută 
alături de noi. 

Ştim cât de important este să vă informăm de fiecare dată când apar schimbări, astfel încât să aveţi informaţii 
actualizate cu privire la produsele şi serviciile din portofoliul nostru.  

Astfel, din dorinţa noastră de a fi transparenţi vă aducem la cunoştinţă modificările propuse nivelului comisioanelor 
pentru o parte dintre produsele sau serviciile din oferta noastră, precum şi pentru operaţiunile derulate prin 
intermediul acestora, dupa cum le veţi găsi prezentate mai jos: 

 

1. CONTUL CURENT 

1.1 Administrarea contului curent  

1.1.1Administrare cont curent tranzacţional 
(activ/inactiv) 

Comision în vigoare Comision din 22.02.2021 

în valută 1,3 euro / luna  
(echiv in valuta contului) 

0 daca clientul titular detine unul dintre 
pachetele de cont existente in oferta Bancii* 

1,3 euro/ luna (echiv in valuta contului) daca 
clientul titular nu detine unul dintre pachetele de 
cont existente in oferta Bancii  

*Pachete de produse si servicii existente in oferta Bancii la data curenta: Pachet Liber, Liber Plus, Fara Frontiere, Fara Frontiere Plus, Nobil, Suprem, Pensia 
Activa, Junior Plus ,pachete dedicate conventiilor salariale precum si pachete ce se vor introduce ulterior in oferta Bancii . 

1.2 Operatiuni cu numerar la ghişeul Băncii 

1.2.1 Retragere de numerar la ghişeul Băncii Comision în vigoare Comision din 22.02.2021 

în lei 0,5% minim 5 lei                      1%    minim 15 lei 

în valută      0,5% minim 3 euro 0,5% minim 5 euro 

1.2.2 Depuneri de numerar la ghişeul Băncii   
în lei 

≤500 lei  1 lei 
0 lei 

>500 lei 2 lei 

în valută 

≤500 lei in echiv. 0.20 euro 
0 euro 

>500 lei in echiv. 0.40 euro 
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1.3 Incasări 

1.3.1 Incasari sume din contul deschis la alt 
prestator de servicii (Interbancara) 

Comision în vigoare Comision din 22.02.2021 

în valută      ≤ 150 euro 1 euro ≤ 1  euro 
>1 ≤ 150 euro 

0 euro 
1 euro 

1.4 Operaţiuni de transfer credit (Plăţi) 
A. Transfer credit (Plăţi), efectuate la ghişeele băncii pe baza de ordin de plată  

Transfer credit (Plăţi) Comision în vigoare Comision din 22.02.2021 

1.4.1  Intrabancar(e) din conturi tranzacţionale  

în valută 1 euro, echiv. în valuta contului 3 euro, echiv. în valuta contului 
1.4.2  Interbancar(e) în LEI din conturi tranzacţionale  

în lei 
 

≤500 lei   
>500≤50.000 lei  
>50.000 lei/urgente 

6 lei 
15 lei 
25 lei 

≤1.000 lei   
>1.000<50.000 lei  

  ≥50.000 lei/urgente 

6 lei 
18 lei 
35 lei 

1.4.3  Interbancar(e) în EUR din conturi tranzacţionale către tări din interiorul UE  

în valută 
≤500 lei  
>500≤50.000 lei  
>50.000 lei/urgente 

6 lei, echiv. 
15 lei, echiv. 
25 lei, echiv. 

≤1.000 lei   
>1.000<50.000 lei  

  ≥50.000 lei/urgente 

6 lei, echiv. 
18 lei, echiv. 
35 lei, echiv. 

B. Transfer credit (Plăţi), prin „e-bancamea” /PSIP* din conturi tranzacţionale 
Transfer credit (Plăţi) Comision în vigoare Comision din 22.02.2021 

1.4.4  Intrabancar(e) din conturi tranzacţionale  

În valută 1 euro, echiv. în valuta contului 3 euro, echiv. în valuta contului 

1.4.5  Interbancar(e) în LEI din conturi tranzacţionale  

în lei 
 

≤500 lei   
>500 ≤50.000 lei  
>50.000 lei/urgente 

4,2 lei 
10,5 lei 
17,5 lei 

≤1.000 lei   
>1.000<50.000 lei  

  ≥50.000 lei/urgente 

4,2  lei 
12,6 lei 
24,5 lei 

1.4.6  Interbancar(e) în EUR din conturi tranzactionale către ţări din interiorul UE  

în valută 
≤500 lei  
>500 ≤50.000 lei   
>50.000 lei   

4,2 lei, echiv. 
10,5 lei, echiv. 
17,5 lei , echiv. 

≤1.000 lei   
>1.000<50.000 lei  

 ≥50.000 lei 

4,2 lei, echiv. 
12,6 lei, echiv. 
24,5 lei , echiv. 

1.4.7 Transfer credit (Plati) interbancar(e) urgente facturi utilitati prin optiunea “Plati utilitati”  

în lei 17,5 lei 24,5 lei 

C. Transfer credit (Plăţi), prin „e-bancamea” /PSIP* din conturile incluse în pachete de cont:  
Transfer credit (Plăţi) Comision în vigoare Comision valabil din 22.02.2021 

Pachet de cont LIBER, LIBER PLUS, FĂRĂ FRONTIERE 

1.4.8  Interbancare în LEI   

în lei 
≤500 lei   
>500 ≤50.000 lei  
>50.000 lei /urgente 

4,2 lei 
10,5 lei 
17,5 lei 

≤1.000 lei   
>1.000<50.000 lei  

  ≥50.000 lei/urgente 

 4,2  lei 
12,6 lei 
24,5 lei 

Pachet de cont FĂRĂ FRONTIERE PLUS 
1.4.9  Intrabancare din conturi tranzacţionale  

în valută 0,60 euro 1,80 euro 

1.4.10  Interbancare în LEI   

în lei 
≤500 lei   
>500≤50.000 lei   
>50.000 lei/urgente 

3,6 lei 
9 lei 

15 lei 

≤1.000 lei   
>1.000<50.000 lei  
 ≥50.000 lei/urgente 

3,6 lei 
10,8 lei 

              21    lei 
Interbancare în EUR din conturi tranzacţionale către ţări din interiorul UE  

în valută 

≤500 lei   
>500≤50.000 lei   
>50.000 lei 

3,6 lei, echiv. 
9 lei, echiv. 

15 lei, echiv. 
 

≤1.000 lei   
>1.000<50.000 lei  
 ≥50.000 lei 

3,6 lei, echiv. 
10,8 lei, echiv. 

     21   lei, echiv. 

Pachet de cont PENSIA ACTIVĂ, NOBIL    

1.4.11  Interbancare în LEI    

în lei 

≤500 lei   
>500 ≤50.000 lei  
>50.000 lei/urgente 

3 lei 
7,5 lei 

12,5 lei 

≤1.000 lei   
>1.000<50.000 lei  

  ≥50.000 lei/urgente 

                   3  lei 
                 9   lei 

17,5  lei 

*Operaţiunilor de plată prin transfer-credit iniţiate prin intermediul unui Terţ Prestator de Servicii de Plată le vor fi aplicabile aceleaşi 
comisione aplicabile operaţiunilor de plată prin transfer-credit iniţiate direct prin serviciul de internet banking „e-bancamea”. 
În tariful afişat mai sus, în cazul operaţiunilor de transfer credit interbancare în lei < 50.000 lei este inclus comisionul de procesare 
prin sistem de compensare a plăţilor interbancare de mică valoare, de 0,51 lei, iar pentru cele ≥ 50.000 lei, comisionul de procesare 
prin sistem de decontare a plăţilor interbancare de mare valoare, de 6 lei.  



 

D. Alte operaţiuni 
Alte operatiuni Comision în vigoare Comision valabil din 22.02.2021 

1.4.12 Eliberare extras de cont curent tranzacţional la cerere la ghişeul Băncii 

în lei 

5 lei/extras 
 

25 lei/cont pentru o perioadă < 3 luni, în raport 
cu luna curentă 

40 lei/cont  pentru o perioadă >=3 luni, în 
raport cu luna curentă 

în valută 5 lei, echiv./extras 

25 lei/cont (echiv în valuta contului), pentru o 
perioadă < 3 luni, în raport cu luna curentă 

40 lei/cont (echiv în valuta contului), pentru o 
perioadă >=3 luni, în raport cu luna curentă 

1.4.13 Trimiterea extrasului de cont pe fax/e-mail suplimentar la cererea clientului 

în lei 

5 lei/extras 
 

25 lei/cont pentru o perioadă < 3 luni, în raport 
cu luna curentă 

40 lei/cont  pentru o perioadă >=3 luni, în 
raport cu luna curentă 

în valută 

5 lei, echiv./extras 25 lei/cont (echiv în valuta contului), pentru o 
perioadă < 3 luni, în raport cu luna curentă 

40 lei/cont (echiv în valuta contului), pentru o 
perioadă >=3 luni, în raport cu luna curentă 

1.4.14  Emiterea de scrisori de referinţă (bonitate) pentru clienţi  
în lei 40 lei 60 lei 

1.4.15  Inchiriere casete de valori  

în lei/valută în echiv. 

Casetă mică 
 
Casetămedie 
 
Casetă mare 

4,17 euro+TVA/luna 
Garanţie 15 euro 

8,34 euro+TVA/luna 
Garanţie 30 euro 

15 euro+TVA/luna 
Garanţie 50 euro 

Casetă mică 
 
Casetă medie 
 
Casetă mare 

50 lei +TVA/luna 
Garanţie 200 LEI  

70 lei + TVA/luna 
Garanţie 300 LEI  

90 lei + TVA/luna 
Garanţie 350 LEI 

1.4.16 Alte servicii (eliberare adrese diverse)  

în lei/valută în echiv. n/a 60 lei 

 

2. CARDURI  

 
Ştim cât de important este timpul pentru dumneavoastră şi, din acest motiv, vă punem la dispoziţie opţiunea de 
livrare a cardului nou emis sau reemis la adresa de corespondenţă declarată în relaţia cu Banca, sau, dupa caz, a cod-
ului PIN. Comisionul pentru livrarea naţională este de 10 lei, în cazul cardurilor de debit, respectiv 15 lei în cazul celor 
de credit şi se aplică începand cu 22.02.2021. 
 
Totdodată, în vederea uniformizării comisionului de conversie valutară aplicabil tuturor cardurilor din oferta Băncii 
(debit si credit), începând cu aceeaşi dată, acesta devine 2%, indiferent de tipul produsului.   
 
Cu referire la prevederile Directivei UE 2366/2015, începând cu 01.01.2021 devine obligatorie autentificarea strictă a 
tranzacțiilor de comerț electronic (online). În acest sens, vă reamintim ca aveți la dispoziție aplicația de autentificare 
biometrică BROM Pay, pe care o puteți descărca gratuit din Google Play sau din App Store pentru o experiență de 
cumpărături online simplă și rapidă, în condiții de maximă siguranță.  
În cazul clienților care NU utilizează încă aplicația BROM Pay, autentificarea tranzacțiilor online va fi efectuată pe 
baza unei parole statice, urmată de introducerea codului 3D Secure. Această parolă, formată din ultimele 6 cifre din 
codul numeric personal, în cazul clienților rezidenți, respectiv din ultimele 6 caractere ale numărului de 
paşaport/document identitate declarat în sistemul Băncii, în cazul clienților nerezidenți, va fi schimbată la prima 
tranzacție cu o parola cunoscută doar de către dumneavoastră. 
 
Găsiţi lista completă şi detaliată cu taxele şi comisioanele aferente produselor menţionate mai sus pe site-ul băncii 
www.banca-romaneasca.ro sau la sediul unităţilor teritoriale Banca Românească. 
 
Vă informăm că, în măsura în care nu sunteţi de acord cu modificările propuse în cadrul acestei notificări, aveţi 
dreptul să denunţaţi în mod unilateral contractul specific produsului/serviciului pe care îl deţineţi, în mod gratuit şi fără 
a fi necesară invocarea unui motiv, în orice sucursală Banca Românească sau utilizand adresa de e-mail 
contact@brom.ro , până la data de 22.02.2021. 

http://www.banca-romaneasca.ro/
mailto:contact@brom.ro


 

În cazul în care până la această dată Banca Românească nu va fi informată cu privire la refuzul aplicării modificărilor 
cuprinse în prezenta notificare, începând cu data de 22.02.2021, modificările vor fi considerate acceptate de 
dumneavoastră, iar contractul aferent produsului/serviciului contractat de la Banca Românească se va derula în 
condiţiile prevăzute in prezenta notificare.  
 
De asemenea, prezenta notificare conţine Anexa 2 şi Formularul pentru informaţii oferite deponenţilor, prevăzute de 
Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. În 
conformitate cu prevederile acestui act normativ, disponibilităţile înregistrate în conturile dumneavoastră de depozit 
sunt garantate în România de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, conform prevederilor din formularul 
anterior amintit. Prin „depozit” se înţelege, conform legii, orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din 
fonduri aflate într-un cont sau din situaţii tranzitorii derivând din operaţiuni bancare curente, cum ar fi: depozitul la 
termen, contul curent, cont de economii etc. 

 
Pentru informaţii referitoare la cele comunicate mai sus, ne puteţi contacta  24 ore din 24, prin apelarea numărului de 
telefon  + 40 21.304.81.00, la adresa de email contact@brom.ro  sau vă puteţi prezenta în orice sucursală Banca 
Românească. 

 

Cu consideraţie, 

Dan GRIGORIU 
Director Divizia Produse si Segmente Retail     
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INFORMATII DE BAZA REFERITOARE LA PROTECTIA DEPOZITULUI
 

Depozitele constituite la  
Banca Românească S.A. sunt protejate de către: 

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare – FGDB  

FGDB este schemă statutară de garantare a depozitelor, oficial 
recunoscută în România. 

Plafon de acoperire: 

Echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per 
bancă.  
Sunt acoperite peste 100.000 EUR pentru 12 luni, depozitele care 
rezultă din: 
a) tranzacţii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinaţie 
locativă;  
b) evenimentul pensionării, disponibilizării, din situaţia de 
invaliditate sau deces al deponentului; 
c) încasarea unor indemnizaţii de asigurare sau a unor compensaţii 
pentru daune rezultate din infracţiuni sau pentru condamnări pe 
nedrept.  
În aceste cazuri, plafonul de garantare este stabilit şi reconsiderat 
periodic de BNR şi publicat  pe site-ul sau oficial. 

Dacă aveţi mai multe depozite plasate la aceeaşi 
instituţie de credit: 

Toate depozitele plasate la aceeaşi instituţie de credit sunt 
"agregate" şi cuantumul total este supus plafonului de acoperire 
stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 EUR. 
Exemplu: dacă un deponent deţine un cont de economii sau un 
depozit în valoare de 90.000 EUR şi un cont curent în care are 
disponibil suma de 20.000 EUR, acesta va primi doar echivalentul în 
lei al sumei de 100.000 EUR. 

Dacă aveţi un cont comun cu altă persoană (alte 
persoane) – contul comun este contul deschis pe 
numele a două sau mai multe persoane, fiecare 
avand calitatea de titular : 

Se aplică plafonul de acoperire stabilit la echivalentul în lei al sumei 
de 100.000 EUR separat, pentru fiecare titular al contului.  
În cazul depozitelor plasate depozitele într-un cont ai cărui 
beneficiari sunt două sau mai multe persoane în calitatea lor de 
membrii ai unei asociaţii lucrative, asocieri sau grupări de aceeaşi 
natură, fără personalitate juridică, sunt agregate şi tratate ca şi 
când ar fi fost plasate de un singur deponent, pentru calculul 
limitei de 100.000 EUR. 

Perioada de punere la dispoziţie a compensaţiilor 
cuvenite în caz de indisponibilizare a depozitelor 
plasate la instituţia de credit: 

7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au devenit 
indisponibile. 
Dreptul deponenţilor garantaţi de a primi sumele reprezentând 
compensaţii cuvenite se prescrie în termen de 5 ani de la data la 
care FGDB pune compensaţiile la dispoziţia deponenţilor. 

Moneda de plată a compensaţiei: RON 

Date de contact  
Banca Românească S.A.  

Clădirea BoC, Str. George Constantinescu nr 3, Sector 2, 
București, cod: 020339  
Telefon: 021 305 9000  
e-mail: office@brom.ro; www.banca-romaneasca.ro 

Date de contact  
Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul 
Bancar 

Str. Negru Vodă nr 3, corp A3, et 2, București, cod: 030774  
Telefon: 0314 232 805  
e-mail: office@fgdb.ro / comunicare@fgdb.ro; www.fgdb.ro 

Informaţii suplimentare: 

Plata compensaţiilor se face de către FGDB, prin intermediul 
băncilor mandatate, în cazul în care banca nu este în măsura să îşi 
îndeplinească obligaţiile de plată conform condiţiilor contractuale 
şi legale aplicabile. 
Compensaţia = Suma depozitelor garantate + dobanda cuvenita – 
rate, comisioane, alte datorii către bancă, exigibile la data 
indisponibilizării depozitelor. 

Confirmare de primire de către deponent: 
Am luat la cunoştinţă de informaţiile din prezentul formular, am 
înţeles şi am primit un exemplar. 
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LISTA DEPOZITELOR EXCLUSE DE LA GARANTARE
 

 
 

1. Depozite ale unei instituţii de credit făcute în nume şi cont propriu, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (2). 

2. Instrumente care se încadrează în definiţia fondurilor proprii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 118 din 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 

3. Depozitele rezultate din tranzacţii în legătură cu care au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare 

pentru infracţiunea de spălare a banilor, potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor. Încadrarea 

depozitelor în această categorie se realizează de schema de garantare a depozitelor, pe baza informaţiilor primite de la 

autorităţile competente, de la instituţia de credit ale cărei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul 

desemnat de instanţă, după caz; 

4. Depozite ale instituţiilor financiare, astfel cum sunt acestea definite la art. 4 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul (UE) nr. 

575/2013; 

5. Depozite ale firmelor de investiţii, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 

575/2013; 

6. Depozitele pentru care identitatea titularului nu a fost verificată până la momentul când acestea devin indisponibile, 

potrivit legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor; 

7. Depozite ale asigurătorilor şi reasigurătorilor, astfel cum sunt aceştia definiţi la art. 2 lit. A pct. 5 şi 39 din Legea nr. 

32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, astfel cum sunt acestea definite de legislaţia pieţei de capital; 

9. Depozite ale fondurilor de pensii; 

10. Depozite ale autorităţilor publice centrale, locale şi regionale; 

11. Valori mobiliare de natura datoriei emise de instituţia de credit, precum şi obligaţii care izvorăsc din acceptări proprii şi  

bilete la ordin. 

 
 
Lista depozitelor excluse de la garantare este afişată în sucursalele băncii la avizier şi pe pagina oficială www.banca-
romaneasca.ro.  
 
 
Am luat la cunoştinţă de informaţiile din prezentul formular, am înţeles şi am primit un exemplar. 
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