
Ofertă 

specială

în primele

3 luni

Mai bine. Pentru că putem.

Bun venit la BCR!



Suntem oricând şi oriunde alături de tine, ca tu să poţi economisi timp şi bani, pentru a creşte afacerea ta. 
Descoperă avantajele de care te bucuri alături de BCR:

1. Cont curent

În plus, primeşti abonamentul gratuit la www.bcrclubantreprenori.ro, şi beneficiezi astfel de: 
 � promovarea afacerii în mediul online: prezentare în detaliu a produselor şi serviciilor companiei
 � accesul la oferte şi cereri de oferte din partea celorlalţi clienţi aflaţi în comunitate
 � sesiuni de training pentru membrii platformei
 � informaţii utile pentru afacerea ta: articole, ştiri, noutăţi, analize etc.

2. Serviciul de Internet Banking-Click/Business 24 Banking BCR

 � economie de timp - poţi efectua operaţiuni bancare oricând şi din orice loc
 � ore limită (cut-off time) avantajoase 
 � acces în timp real, 24/24 h la informaţii personalizate şi la o gamă variată de operaţiuni bancare 

3. Card de debit

 � accesul 24/24 la orice ATM din ţară şi străinătate 
 � nu este necesară o sumă minimă de deschidere şi nici menţinerea unui sold minim în contul la 

care este ataşat cardul 
 � siguranţă, protecţie şi control asupra cheltuielilor de afaceri 

4. BCR Alert Plus

 � siguranţă şi control: primeşti mesaje SMS sau e-mail (alerte) la fiecare plată efectuată prin card, 
Internet şi Phone Banking (Click şi Alo Banking BCR), Direct Debit şi Standing Order

 � confort – primeşti alerte la intrarea banilor în cont şi/sau înainte de scadenţa facturilor care sunt 
plătite automat, în vederea asigurării existenţei sumelor necesare plăţii

Administrare cont curent GRATUIT

Comision de mentenanţă lunară card debit GRATUIT

Comision de mentenanţă lunară BCR Alert Plus GRATUIT

GRATUITComision de mentenanţă lunară Internet Banking

Îţi mulţumim că ai ales BCR 
ca partener pentru afacerea ta.



5. Operaţiuni fără numerar în lei

Operaţiuni prin ordin de plată

Comision ofertă

Încasări în sistem intrabancar  
(transfer BCR - BCR)

 Internet Banking Suport hârtie

0 - 100 lei, exclusiv GRATUIT GRATUIT

peste 100 lei, inclusiv GRATUIT GRATUIT

Încasări în sistem interbancar  
(transfer alte bănci din România - BCR)

 Internet Banking  Suport hârtie

0 - 100 lei, exclusiv GRATUIT GRATUIT

peste 100 lei, inclusiv GRATUIT GRATUIT

Plăţi în sistem intrabancar  
(transfer BCR - BCR)

 Internet Banking  Suport hârtie

între 0 – 1.000 lei, inclusiv                   GRATUIT 4 LEI

între 1.000 lei şi 50.000 lei exclusiv GRATUIT 7 LEI

peste 50.000 lei inclusiv GRATUIT 10 LEI

Plăţi în sistem interbancar 
(transfer BCR - alte bănci din România)

 Internet Banking  Suport hârtie

între 0 – 1.000 lei, inclusiv                   GRATUIT + TRANSFOND* 6.5 LEI + TRANSFOND*

între 1.000 lei şi 50.000 lei exclusiv GRATUIT + TRANSFOND* 9.5 LEI + TRANSFOND*

peste 50.000 lei inclusiv GRATUIT + BNR** 13 LEI + BNR**

Viramente între conturile aceluiaşi client în 
sistem intrabancar

GRATUIT GRATUIT

*se adaugă comision TRANSFOND 
**se adaugă comision BNR 

6. Pachetul de semnătură electronică

 
 � confidenţialitatea şi integritatea datelor; comunici rapid şi sigur cu partenerii şi clienţii, elimini 

costurile privind tipărirea şi transmiterea prin poştă sau fax a documentelor 
 � depunerea online a declaraţiilor fiscale pe portalul A.N.A.F., C.N.P.A.S., A.N.O.F.M., C.N.A.S.
 � depunerea online a documentelor la Registrul Comerţului
 � posibilitatea de participare la licitaţii electronice

Important!
Oferta este dedicată afacerii tale pentru o perioadă de 3 luni de la data activării ei; la data expirării ofertei, 
costurile vor reveni la valoarea standard conform Tarifului de comisioane pentru persoane juridice afişat 
la ghişeele băncii şi pe pagina  www.bcr.ro.
Prezenta ofertă este valabilă în afara achiziţionării unui pachet de cont curent.

Reducere la preţul de achiziţie pentru pachetul  
de semnătură electronică

23 %



InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227)
Apelabil non-stop, gratuit din orice reţea naţională

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3,
Bucureşti - 030016

www.bcr.ro
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