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anexa nr. 2 / valabil de la 15. 10. 2019 / taxele menționate sunt în RON
COMISIOANE

COMISIOANE 
DE BAZĂ

COMISIOANE 
INDIVIDUALE

TAXE PENTRU ÎNCASĂRI suma comisionului
telefon / OLB 1)

suma comisionului
telefon / OLB 1)

Încasări în RON GRATIS GRATIS

Încasări în alte monede GRATIS GRATIS

TAXE PENTRU PLĂŢI, PLĂȚI INTERNE
Transferul RON în conturile AKCENTA CZ 2) GRATIS GRATIS

Transfer RON pe teritoriul României 8,- / 6,- INDIVIDUAL

Plăți domestice interbancare în regim urgență (trebuie să fie plătite pînă la ora 12:30) 14,- 14,-

TAXE PENTRU PLĂŢI, PLĂȚI EXTERNE
Transferul CZK, EUR, USD în conturile AKCENTA CZ 2) GRATIS GRATIS

Transfer EUR în SK, transfer PLN în PL, transfer CZK în CZ GRATIS GRATIS

SEPA Europlată 8,- / 6,- INDIVIDUAL

Celelalte plăți externe 45,- / 35,- INDIVIDUAL

Taxă pentru plată urgent (trebuie să fie plătită pînă la 10:30 pentru EUR, USD, GBP 
și CAD pînă la 14:30)

113,- (~25 €)
+ plată externă/SEPA

113,- (~25 €)
+ plată externă/SEPA

Taxă OUR 68,- (~15 €)
+ plată externă

68,- (~15 €)
+ plată externă

ALTE COMISIOANE
Comision de schimb valutar GRATIS GRATIS

Comision pentru plată în CCI (subcontul) al unui alt client 6) GRATIS GRATIS

Tarif suplimentar pentru plată unică ≤ 1 000 euro (sau echivalentul în alte valute) 3), 4) 56,- (~13 €) GRATIS

Tarif suplimentar pentru plată unică de la 1 001 EUR la 2 500 EUR (sau echivalentul 
în alte valute) 3), 5) 18,- (~4 €) GRATIS

Deschidere si gestionare a conturilor curente interne (CCI), trimiterea extras de cont 
lunar (electronic) GRATIS GRATIS

Eliberare confirmare a băncii 50,- (~11 €) 50,- (~11 €)

Modificarea instrucțiunilor de plată / investigarea plății 167,- (~37 €) + costurile 
băncii corespondente

167,- (~37 €) + costurile 
băncii corespondente

Anularea plății 249,- (~55 €) 249,- (~55 €)

Taxă depunere în numerar ≥ 0,5 mil CZK sau echivalentul în alte valute 0,2% din suma depusă 0,2% din suma depusă

Trimiterea în regim extraordinar a listei tranzacţiilor și a extrasului de cont CCI (prin poștă) 18,- (~4 €, tva incl.) 18,- (~4 €, tva incl.)

Prelucrarea ordinului de plată şi introducerea partenerului de afaceri prin OLB GRATIS GRATIS

Prelucrarea ordinului de plată şi introducerea partenerului de afaceri pentru plăţi
trimise primit prin e-mail sau fax 18,- (~4 €) INDIVIDUAL

Comision pentru utilizarea limitei permise de Aviz 7) 18,- (~4 €) INDIVIDUAL

Puteţi încheia tranzacţii de luni pînă vineri între orele 8:30 - 18:00 electronic la adresa www.olb.eu sau telefonic 
la numărul +40 312 295 097 (tarif local).

LEGENDA
1) Prețurile afișate în paranteze sunt doar informative. Tranzacțiile prin intermediul OLB pot fi efectuate de luni pînă vineri între orele 8:30 - 18:00. Suma minimă a tranzacțiilor prin 

intermediul OLB nu este fixă, iar suma maximă este de 1 000 000 EUR (sau echivalentul în altă monedă).  
2) Lista completă a conturilor bancare AKCENTA CZ valabile în prezent se găsește online la adresa https://www.akcenta.ro/conturile-bancare-akcenta-cz.html.
3) Determinant este cursul stabilit de Banca Națională a Cehiei întotdeauna la data tranzacției / sau la data depunerii de numerar. 
4) Pentru plățile în dolari ≤1 000 USD. 
5) Pentru plățile în dolari de la 1 001 USD pîna la 2 500 USD.
6) Plata poate fi comisionată, la fel ca Celelalte plăţi externe, asta în cazul în care sumele transferate nu provin din schimbul valutar efectuat de Akcenta. 
7)  Comisionul este aplicat o singură dată la sfârşitul lunii calendaristice, în care a fost prestat serviciul.

NOTĂ
Pentru transferuri în monedele SEE în țările SEE poate fi utilizată numai dispozitia de plată cu taxe SHA. Modalitatea de plată cu taxe BEN sau OUR nu poate fi făcută în țările SEE 
(toate țările UE, Norvegia, Liechtenstein, Islanda) în nici o valută. OLB = ON-LINE BROKER.

https://www.akcenta.ro/

