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TRANZACȚII DE SCHIMB Preț serviciu 
 

efectuarea tranzacției de schimb SPOT gratuit 

realizarea tranzacței de schimb pe termen tip forward gratuit 

   

  OPERAȚIUNI FĂRĂ NUMERAR 

 
Tranzacții de plată în valută internă și externă                                                                            Preț serviciu 

 

tranzacții de plată în valută cu comisioane de tip SHA 1 max. 200 CZK 1) max. 200 CZK 

tranzacții de plată în valută cu comisioane de tip OUR SHA + 500 CZK 

tranzacții de plată în valută cu comisioane de tip BEN gratuit 

plată în euro în SEE 2 CZK 

tranzacții de plată în CZK în cadrul Republicii Cehe 2 CZK 

transfer din contul de plăți administrat de Citfin - FT  

(transfer de monedă achiziționată de client în contul bancar propriu al clientului) 2) 

gratuit 

comision pentru efectuarea tranzacției de plată de tip Urgent 600 CZK 

primirea instrucțiunilor de plată prin intermediul serviciului Phonebanking 0 CZK 

comision pentru ordin de plată pe suport de hârtie 200 CZK 
 

 

Încasări în moneda națională sau străină Preț serviciu 
 

încasări în valută străină cu comision tip SHA 1) max. 200 CZK 

încasări în valută străină cu comision tip OUR gratuit 

încasări în valută străină cu comisioane de tip BEN 
SHA + costuri reale percepute 

de banca plătitorului 

încasare plată în euro din SEE  gratuit 

tranzacții de încasări în CZK 3) gratuit 

transfer de monedă vândută de client din contul bancar propriu al clientului 2) gratuit 

 

ALTE COMISIOANE 

 
Servicii suplimentare                                                                                                                          Preț serviciu 

 

gestionarea contului de plăți administrat de societatea Citfin - FT pentru client gratuit 

trimiterea lunară a extrasului de cont de plăți administrat de Citfin - FT pentru client gratuit 

eliberarea repetată a codului PIN pentru IB 200 CZK 

modificarea/anularea ordinului de plată la data scadenței 500 CZK + costuri reale 

confirmarea plății efectuate la cererea clientului 100 CZK 

mesaj SWIFT emis de Citfin 0 CZK 

mesaj SWIFT solicitat de la banca corespondentă 100 CZK 
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Investigaţii 
 

cerere pentru investigarea instrucțiunii de plată date 500 CZK + costuri reale 

investigație rezultată la solicitarea unei bănci străine 500 CZK + costuri reale 

 

Lista de dobânzi 
 

Ratele anuale de dobândă anunțate 0% p. a. 
 

 

 

1) Serviciul se va efectua gratuit dacă nu se va percepe de la Citfin - FT niciun comision bancar în timpul realizării sale 
(în special transferuri fără numerar de valute străine în cadrul ING Bank, Raiffeisenbank, KB, Česká spořitelna, ČSOB, 
MONETA Money Bank și Fio bank). 

2) Serviciul nu se va efectuat gratuit și va fi comisionat conform listei de prețuri standard a băncii respective dacă 
pentru efectuarea acestuia se vor percepe comisioane bancare societății Citfin - FT (în special depunerile de 
numerar în valută străină în conturile societății Citfin - FT în afară de ING Bank, Raiffeisenbank, KB, Česká spořitelna, 
ČSOB, MONETA Money Bank și Fio Bank). 

3) Tranzacțiile încasări și plăți în CZK către și de la băncile străine sunt comisionate în același mod ca și tranzacțiile de 
încasări și plăți în valută străină. 

 
SHA - plătitorul plătește comisioanele băncii sale, beneficiarul plătește comisioanele băncii sale și după caz și 
comisioanele altor bănci intermediare. 

BEN - abeneficiarul plătește toate comisioanele, adică comisioanele băncii sale, comisioanele băncii plătitorului și după 
caz și comisioanele altor bănci intermediare. 

OUR - plătitorul plătește toate comisioanele, adică comisioanele băncii sale, comisioanele băncii beneficiarului și după 
caz și comisioanele altor bănci intermediare. Costurile altor bănci depind de comisioanele băncilor intermediare și ale 
băncii beneficiarului. 

Costurile altor bănci depind de comisioanele băncilor intermediare și ale băncii beneficiarului. Pentru plățile în USD, tipul 
de comision OUR poate fi schimbat de către banca străină corespondentă în tip de comision SHA sau BEN, de aceea 
beneficiarul plății poate primi o sumă mai mică. 

URGENT - mijloacele bănești sunt creditate pe cont la banca beneficiarului la data scadenței ordinului de plată. 

Observații: 

Comisioanele pentru serviciile de plată valutară pot fi percepute în valută străină la cererea clientului. 

Pentru calcului prețului serviciului din CZK în acest caz se va utiliza cursul Băncii Naționale din Cehia - Centrală, valabil la 
data efectuării tranzacției. 


