
 
 

  

Oferta UniCredit Bank pentru  BAROUL GALATI 

Alege sa iti incasezi lunar venitul in contul curent deschis la UniCredit Bank S.A., minimum 700 lei (sau echivalentul in valuta) si 
sa faci lunar cel puțin o plata, cum e mai potrivit pentru tine: (i) cu cardul de debit la comercianți (inclusiv online) sau 
(ii) electronica prin intermediul Mobile sau Online Banking¹ (se iau in considerare și platile programate sau schimburile 
valutare) sau (iii) sa platesti facturi de utilitati prin serviciul de Debitare directa si beneficiezi de avantajele contului curent 
GeniusCont cu extra beneficii: 
 

                       pentru deschiderea si administrarea contului curent in Lei si Euro*  

 pentru furnizarea (emiterea si administrarea) cardului de debit principal, la alegere 

dintre: Visa Classic, Mastercard Standard sau Visa GOLD* 

pentru retrageri de numerar de la orice ATM din Romania si strainatate, inclusiv al altor 
banci            

 pentru interogare sold la orice ATM din Romania si strainatate, inclusiv al altor banci            

 pentru transfer credit-plati interbancare in Lei catre orice banca din Romania prin Online 

Banking1 sau Mobile Banking (inclusiv prin Ordine de plata programata) si plati prin 

serviciul de Debitare Directa interbancara 

                       pentru administrare Online Banking¹ si Mobile Banking 

           Happy Hour Exchange Rate, o ora pe zi in care poti face un schimb valutar, la cursul publicat de 
BNR, o tranzactie in limita a maximum 1.000 EUR – in zilele bancare, intre 1315 -1415, prin Online 

Banking¹ sau Mobile Banking  

             Primesti bani inapoi pentru plata facturilor de utilitati, 10 lei lunar direct in cont 

pentru minimum 3 facturi platite prin serviciul Online Banking¹, Mobile Banking sau Debitare Directa** 

 Descoperitul de cont are dobanda de 6.66% calculata astfel: 4% (Marja fixa) + IRCC³, suma maxima 
ce poate fi acordata este de pana la 6 salarii nete in functie de venitul net al solicitantului 

Exemplu reprezentativ pentru Descoperitul de cont: Pentru un Descoperit de cont de 5.367 lei, acordat pe o perioada de 12 luni, 
DAE este 6.77% (dobanda variabila 6.66% formată din IRCC³ + 4% marja fixa). Suma totala de plata la sfarsitul perioadei de creditare 
(in cazul unei retrageri a intregii sume aprobate) este de 5.719 LEI.   

*Beneficiu aditional ofertei de Cont curent GeniusCont. Aceste beneficii aditionale inceteaza in cazul aparitiei oricaruia dintre 
evenimentele constand in (i) incetarea din orice motiv a raportului contractual dintre angajat si companie si/sau (ii) incetarea din 
orice motiv a conventiei incheiate intre UniCredit Bank si companie, caz in care se vor aplica costurile aferente Ofertei tranzactionale 
cu 0 (zero) comision pentru GeniusCont, asa cum sunt mentionate in documentul “Comisioane si dobanzi clienti persoane fizice”. In 
cazul neindeplinirii timp de 2 luni consecutive, a conditiilor de eligibilitate cumulativ mentionate mai sus, se vor aplica costurile 
aferente Ofertei standard pentru serviciile de plata, asa cum sunt mentionate in documentul “Comisioane si dobanzi clienti persoane 
fizice”. Documentul “Comisioane si dobanzi clienti persoane fizice” poate fi consultat  oricand in sucursalele Bancii sau pe site-ul 

www.unicredit.ro 
** Facilitati oferite in cadrul ''Programul de Beneficii GeniusCont'' pe o perioada anuntata de Banca, conform conditiilor disponibile 
pe www.unicredit.ro sectiunea Documente Utile.   
¹ Instrument de plata cu acces la distanta care se bazeaza pe o solutie informatica de tip Internet banking. 
² In cazul retragerilor de numerar in strainatate, operatorii ATM-urilor utilizate pot percepe comisioane aditionale. 
Inainte de autorizarea tranzactiei, cititi cu atentie mesajele ce apar pe ecranele ATM-urilor pentru a va asigura ca ati luat la cunostinta 
conditiile de eliberare numerar in astfel de cazuri. 
³ Indicele IRCC este revizuit trimestrial la 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie. 
 
Detalii cu privire la orice produs oferit de UniCredit Bank pot fi obtinute cu sprijinul consultantului nostru dedicat.  

 

http://www.unicredit.ro/

